REGULAMIN WIOSENNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wiosenny Konkurs Fotograficzny” i jest
zwany dalej: „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest firma SMOBI A.HULOK Ł.MUSIK Sp.J. ul. Beskidzka
11a, 42-600 Tarnowskie Góry, NIP: 6452535501, REGON 242913262,
KRS0000418115, zwany dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs trwa od 27.03.2013 r. – 6.04.2013 r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do
czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela
ustawowego lub opiekuna prawnego;
b) nie jest pracownikiem firmy SMOBI Sp.J.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) wykonanie zdjęcia o tematyce wiosennej z udziałem jednego dziecka lub kilkorga
dzieci. Zdjęcia mają obrazować temat: 'Szukamy wiosny'. Mile widziane będą zdjęcia
z udziałem produktów bibi. Wiek dzieci nie jest ograniczony.
b) przesłanie maila zgłoszeniowego ze zdjęciem w formacie jpg na adres

domek@bibiswiss.pl wraz z krótkim opisem zdjęcia i danymi teleadresowymi (imię,
nazwisko, adres). Opis zdjęcia musi zawrzeć się w dwóch zdaniach. W tytule maila
należy wpisać: „Wiosenny Konkurs Fotograficzny”.
3. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 6.04.2013 r. o godz. 23:59.
4. Organizator powołuje Komisję Konkursową, odpowiedzialną za wyłonienie
zwycięzców Konkursu. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz publikacja zwycięskich
zdjęć odbędzie się 8.04.2013 r. na stronie www.bibiswiss.pl oraz

www.facebook.pl/BibiwPolsce.
5. Uczestnik Konkursu potwierdza, że posiada prawa autorskie do przesłanego zdjęcia.
Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego zdjęcia wraz z opisem
na

https://www.facebook.pl/Bibi w Polsce i na stronie www.bibiswiss.pl

6. Uczestnicy konkursu, którzy złamią zasady konkursu nie będą brani pod uwagę
podczas wyboru zwycięzcy.
7. Każdy uczestnik konkursu zobowiązuje się do polubienia strony

https://www.facebook.pl/BibiwPolsce.
§3
NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie są naklejki samochodowe bibi 'Family on Board'. Każdy
Uczestnik, który wykona zdjęcie, stworzy krótki opis i wyśle je wraz z poprawnymi
danymi osobowymi na adres elektroniczny Organizatora, otrzyma jedna naklejkę z
wybranym przez Organizatora wzorem.
2. Konkurs jest ograniczony. Naklejki otrzyma 20 wybranych osób, które wyślą
najatrakcyjniejsze zdjęcie wraz z opisem oraz spełnią warunki i zasady uczestnictwa w
konkursie opisane w § 2.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji tylko wybranych zdjęć Konkursu.
4. Jedna osoba może zdobyć jedną naklejkę w ramach całego Konkursu.
5. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Konkursu można przesyłać listownie na
adres: SMOBI Sp.J. ul.Beskidzka 11a 42-600 Tarnowskie Góry z dopiskiem
„Reklamacja - Wiosenny Konkurs Fotograficzny”. Zgłoszenie reklamacji powinno
zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika. Reklamacje będą rozpatrzone
przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Organizator
rozpatrywać będzie reklamacje w oparciu o niniejszy Regulamin. O decyzji
Organizatora uczestnik zostanie powiadomiony mailem (o ile zostanie podany) lub
listem zwykłym.
6. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień Regulaminu i jego
interpretacji rozstrzyga Organizator.
7. Za przekazanie nagród odpowiedzialny jest Organizator, który przekaże je pocztą
na adres wskazany w mailu zgłoszeniowym do 30.04.2013 r.
§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu
prawdziwych danych osobowych w mailu zgłoszeniowym, tj.: imienia, nazwiska,
danych teleadresowych niezbędnych do przekazania nagród.

2. Przystąpienie do Konkursu i wysłanie maila zgłoszeniowego jest jednoznaczne z
akceptacją niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody Uczestnika na przetwarzanie
podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora.
Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w
związku z wysłaniem nagród. Dane Uczestników Konkursu wykorzystane zostaną
również do cyklicznego otrzymywania przez Uczestników Konkursu newslettera z
informacjami o marce bibi.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile
nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w
szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian
specyfikacji nagród. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na
stronie www.bibiswiss.pl.
2.Wszystkie kwestie sporne lub nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
3. Interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
4. Za konkurs w żaden sposób nie odpowiada Facebook i nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za organizację tej zabawy.

