Regulamin konkursu Motocaina.pl

"Wybieramy najlepsze motosamochodowe selfie!"
1. ORGANIZATOR I PRZYRZEKAJĄCY NAGRODY
Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs: "Wybieramy najlepsze motocyklowe selfie!".,
jest MC SP.Z.O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy
ul. Ostródzka 130 03-289 Warszawa, NIP: 5291808079, (zwana dalej „Organizatorem”).
Przyrzekającym
nagrody
jest
MC
SP.Z.O.O.
SPÓŁKA
Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. Ostródzka 130 03-289 Warszawa,
NIP:5291808079, (zwany dalej „Przyrzekającym Nagrody”).

§2. CZAS TRWANIA, TERYTORIUM I SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU
1. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 18 marca 2020 r. do dnia 7
kwietnia 2020 r.
2. Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu prowadzone jest na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej od 18 marca do 30 marca 2020 r., kolejnym etapem
jest głosowanie czytelników portalu Motocaina w specjalnej galerii zdjęć
konkursowych, stworzonej z nadesłanych zdjęć - głosowanie będzie możliwe
od 31 marca do 7 kwietnia 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu, będzie ogłoszone
w serwisie w terminie do dnia 9 kwietnia 2020 r.
3. Za realizację i obsługę konkursu odpowiedzialny jest organizator.
4. Konkurs, prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy regulamin i powszechnie
obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy art. 919 – 921 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku poz. 121 z
późn. zm.), zwanej dalej „k. c.”.

§3. UCZESTNICY
1. Uczestnikami konkursu i laureatami nagrody mogą być pojedyncze osoby fizyczne.
Uczestnikami mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkujące na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz mające pełną zdolność do czynności prawnych,
(zwane dalej „uczestnikami”), które wykonają zadanie konkursowe.
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz podwykonawcy organizatora,
ani członkowie ich rodzin. Przez „członków rodziny“ rozumie się: wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w
stosunku przysposobienia. W konkursie nie mogą brać udziału również
podwykonawcy organizatora zaangażowani bezpośrednio w przygotowanie i
prowadzenie konkursu.

§4. ZASADY KONKURSU
1. Konkurs polega na przesłaniu na adres redakcja@motocaina .plzdjęcia
konkursowego typu selfie, które później weźmie udział w głosowaniu czytelników na
najlepsze “motoselfie”.
W ocenie udzielonych zgłoszeń konkursowych będą brane pod uwagę:
1. zgodność z tematem konkursu;
2. kreatywność i innowacyjność, pomysłowość i oryginalność zdjęcia;
3. spełnienie warunków konkursowych.

§5. ODPOWIEDZI KONKURSOWE
1. Uczestnik zgłasza swoje zdjęcie konkursowe poprzez przesłanie go w załączniku ze
swoimi danymi na adres redakcji redakcja@motocaina .pl
Zdjęcia konkursowe złożone w inny sposób (np.na Facebooku lub poprzez email)
nie będą brały udziału w konkursie.
2. Zdjęcie konkursowe nie może naruszać dóbr osobistych, praw, w szczególności praw
autorskich ani pokrewnych osób trzecich, w tym nie zawiera elementów mogących
być uznanymi za wulgarne, niemoralne, sprzeczne z dobrymi obyczajami lub
promujące alkohol, narkotyki, przemoc lub inne zachowanie sprzeczne z prawem,
elementów mogących naruszać ogólnie przyjęte normy, w szczególności obrażać
uczucia religijne, stanowić wyraz dyskryminacji, itp.
3. Laureat konkursu, z chwilą zawiadomienia o wygranej w konkursie, tj.
opublikowania wyników konkursu w serwisie Motocaina.pl oraz za
pośrednictwem Instagrama , musi udzielić najpóźniej do dnia 11.04.2020 roku
organizatorowi odpowiednich danych do przesłania nagrody konkursowej.
Powinien to uczynić za pośrednictwem poczty e-mail, wysyłając dane
teleadresowe na adres: redakcja@motocaina.pl

§6. WYBÓR NAGRODZONEGO ZDJĘCIA KONKURSOWEGO
Nagrodzone zdjęcie zostanie wybrane poprzez głosowanie na portalu Motocaina.pl.
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w serwisie najpóźniej do dnia:
9 kwietnia 2020 r. poprzez zamieszczenie artykułu: “Rozwiązanie konkursu
"Wybieramy najlepsze motosamochodowe selfie!".

§7. NAGRODY I ICH PRZEKAZANIE
1) Nagrody w konkursie organizowanym przez organizatora to
- W kategorii #motocykloweselfie: książka Ubuntu. Motocyklowa odyseja samotnej
kobiety przez Afrykę. i powerbank do telefonów oraz urządzeń audio oraz gadżety:
pendrive 8 GB, bandanka BMW Motorrad
- W kategorii #samochodoweselfie: książka Mark Webber. Moja Formuła 1. i
zestaw termosów do samochodu oraz gadżety pendrive 8 GB, czapka z daszkiem
z samochodowym logo.
2) Laureat zobowiązuje się przenieść na Organizatora całość praw autorskich do dzieła,
tj. zdjęcia konkursowego, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na
wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji.

3) Organizator może wykorzystać dzieło lub jego fragmenty, jako materiał ilustracyjny
każdego rozpowszechnianego przez siebie tekstu, zdjęcia, którego treść nie jest
sprzeczna z przepisami obowiązującego prawa.
4) Laureat wyraża zgodę na uzupełnienie dzieła o napisy, znaki graficzne lub słowno
- graficzne itp. - według uznania Organizatora.
5) Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do wybranego dzieła na zawsze.
6) Organizator może wykonywać ww. prawa, na zasadzie wyłączności, w kraju i
za granicą.
7) Organizator może przenosić prawa nabyte na mocy niniejszej Umowy na osoby
trzecie w kraju i za granicą. Organizator może zastrzec, że na wykorzystanym
przez osobę trzecią dziele zostanie zamieszczona informacja o Laureacie oraz o
tym, że dzieło pochodzi ze zbiorów Organizatora.
8) Przejście praw autorskich do dzieła nastąpi z momentem przekazania dzieła
Organizatorowi, co jest równoznaczne z wysłaniem emaila z hasłem konkursowym
na adres redakcja@motocaina.pl.
9) Przekazanie nagrody nastąpi do dnia 15 kwietnia 2020 r. za pośrednictwem przesyłki
kurierskiej Inpost, po uprzednim przesłaniu przez zwycięzcę konkursu danych
teleadresowych w celu przekazania nagrody. Dane teleadresowe należy przesłać do
dnia 11 kwietnia 2020 r. do organizatora za wiadomości email, przesłanej na
redakcja@motocaina.pl.
10)
Jeśli laureat konkursu nie prześle danych teleadresowych do 11 kwietnia 2020 r.
skutkuje to przekazaniem nagrody na następny konkurs i utratą prawa do jej odebrania.

§8. DANE OSOBOWE
1. Uczestnicy, przystępując do konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych
danych osobowych przez organizatora w celach związanych z konkursem,
wyłaniania i ogłaszania laureatów, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i
rozliczania nagród. Podanie danych wymaganych w tym celu regulaminem jest
dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie i odbioru nagrody.
2. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest organizator.
3. Administrator zapewnia uczestnikom prawo wglądu do swoich danych osobowych
oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane
osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż wskazane w regulaminie.

§9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje uczestników związane z konkursem, mogą być składane przez
uczestników konkursu pisemnie na adres organizatora, lub e-mailem na następujący
adres: redakcja@motocaina.pl, w terminie 30 dni od dnia rozwiązania konkursu.
2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, nick z Instagrama, adres mailowy i
dokładny adres korespondencyjny uczestnika oraz dokładny opis i wskazanie
przyczyny reklamacji.

3. Organizator w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną
reklamację i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku pisemnie albo emailem - w zależności od tego, w jaki sposób została zgłoszona reklamacja.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie spory i roszczenia związane z konkursem rozstrzygać będzie właściwy
sąd powszechny.
2. Regulamin może ulec zmianie poprzez ogłoszenie nowej treści w serwisie, o ile
zmiana nie będzie naruszała praw nabytych uczestników.
3. W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu. Jest dostępny
w siedzibie organizatora oraz w serwisie pod adresem www .motocaina.pl.

