REGULAMIN KONKURSU
„WARSZTATY Z JOANNĄ JAŚKOWIAK”
(dalej jako: „Regulamin”)
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§1
[POSTANOWIENIA OGÓLNE]
Konkurs jest organizowany pod nazwą „Warsztaty z Joanną Jaśkowiak” i w dalszej części Regulaminu zwany będzie:
"Konkursem".
Organizatorem Konkursu, zwanym dalej „Organizatorem” jest FUJIFILM Europe GMBH z siedzibą Heesenstraβe 31,
40549 Düsseldorf, Republika Federalna Niemiec, wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Düsseldorfie pod numerem HRB 10639, działający poprzez swój oddział w Polsce: FUJIFILM Europe GmbH (sp. z o.o.)
Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 178, kod pocztowy: 02-486, wpisany do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy, pod numerem KRS 00000347504, REGON 0142214461, NIP 1070015355; adres strony internetowej:
www.fujifilm.eu/pl; rachunek bankowy: 08 1050 0086 1000 0023 4799 9035, ING Bank Śląski S.A.
Konkurs będzie przeprowadzony wyłącznie w Internecie; w serwisie społecznościowym „Facebook”
(www.facebook.com), w aplikacji „Instagram” oraz za pośrednictwem poczty e-mail.
Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 23.01.2019 r. do 27.01.2019 r. (do godziny 23:59:59).
§2
[WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE]

1. Uczestnikiem Konkursu, dalej zwanym „Uczestnikiem”, może być każda osoba fizyczna, która:
a)
jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,
b)
posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
c)
wyśle zgłoszenie na wskazany adres e-mail, zgodnie z warunkami konkursu.
d)
posiada własne konto użytkownika w aplikacji „Instagram”,
e)
nie jest pracownikiem Organizatora ani członkiem rodziny pracownika Organizatora.
2. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą
swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego przedstawioną Organizatorowi na każde jego żądanie.
Brak przedstawienia pisemnej zgody na żądanie Organizatora wyklucza możliwość uzyskania nagrody w Konkursie.
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§3
[ZASADY KONKURSU]
Zadaniem konkursowym Uczestnika Konkursu jest napisanie w dokładnie dwóch zdaniach uzasadnienia dla
wyboru jego osoby do udziału w warsztatach będących nagrodą w niniejszym konkursie i przesłanie na adres email: instax@fujifilm.pl wraz z podaniem nazwy profilu w aplikacji Instagram.
Przesłana wypowiedź musi być samodzielną wypowiedzią uczestnika, do której posiada on osobiste prawa
autorskie.
Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie.
Profil w aplikacji Instagram musi zawierać materiały, których autorem jest Uczestnik, zamieszczane w profilu
zgodnie z obowiązującym prawem, z poszanowaniem praw autorskich osób trzecich.
§4
[NAGRODA]
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Najlepsze zgłoszenia zostaną wybrane spośród zgłoszeń Uczestników Konkursu przez komisję w składzie: Joanna
Czechowska oraz Wiktor Bruchal, według ich niezależnej oceny, dokonywanej z uwzględnieniem walorów i
stopnia oryginalności, kreatywności oraz wartości artystycznej materiałów w profilu Instagram.
Nagrodą główną jest udział dwóch osób w warsztatach prowadzonych przez Joannę Jaśkowiak, które odbędą się w
dniu 02.02.2019r., w godz. 12-16, w sklepie Wonder Photo Shop, zlokalizowanym w Warszawie, Pl. Konstytucji 2.
Najlepsze zgłoszenia zostaną wybrane, a nagrody przydzielone w dniu 28.01.2019r.
Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody należy zgłosić chęć jej odbioru za pośrednictwem poczty
elektronicznej na wskazany wcześniej adres e-mail w terminie 2 (dwóch) dni od dnia opublikowania wyników
Konkursu, pod rygorem wygaśnięcia prawa do odbioru nagrody.
Za przekazanie nagród i wyróżnień odpowiedzialny będzie wytypowany przedstawiciel Organizatora.
Organizator pokryje podatek od nagrody.
§5
[WARUNKI WYDANIA NAGRODY I DANE UCZESTNIKÓW KONKURSU]
Warunkiem i w celu uzyskania nagrody lub wyróżnienia konieczne jest podanie przez Uczestnika Konkursu, na
wezwanie Organizatora prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru tel.
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kontaktowego. Wezwanie Organizatora do podania takich danych musi być złożone za pośrednictwem poczty email.
Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych
przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu
oraz w związku z wydaniem nagrody.
§7
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
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Niniejszy Regulamin obowiązuje od pierwszego dnia okresu, o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, w okresie trwania Konkursu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu jego
opublikowania.
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