Regulamin konkursu „Społeczny Bohater Walutomatu”
§1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: "Regulaminem") określa warunki i zasady udziału
oraz przeprowadzenia Konkursu pod nazwą Społeczny Bohater Walutomatu
(zwanego dalej: "Konkursem").
2. Organizatorem Konkursu jest Currency One SA z siedzibą w Poznaniu, przy ul.
Szyperskiej 14, 61-754 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000402723, NIP
7831684097, REGON 301920555, kapitał zakładowy 3 450 000 zł (w całości
wpłacony), będąca operatorem serwisu Walutomat.pl (zwana dalej: "Organizatorem").
3. Konkurs prowadzony jest na profilach Walutomat.pl w serwisie Facebook pod
adresem https://www.facebook.com/walutomat, na Twitterze pod adresem
https://twitter.com/walutomat i Google + pod adresem
https://plus.google.com/+walutomat. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, ani
administrowany przez Facebook, Twitter i Google +.
4. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność
do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać́ prawa i zaciągać ́
zobowiązania,, która ma swój profil w serwisie Facebook.pl, Twitter lub Google +
(zwana dalej: "Uczestnikiem").
5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Przystąpienie do Konkursu oznacza, że
Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu oraz akceptuje postanowienia
Regulaminu.
6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną
inną formą działalności regulowaną przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.).
7. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.

§2. Zasady Konkursu
1. Konkurs trwa od momentu umieszczenia postu o Konkursie na profilu Walutomat.pl
na Facebooku, Twitterze i Google + w dniu 20.11.2017 do dnia 03.12.2017 do godz.
23:59.

2. Konkurs polega na wykonaniu przez Uczestnika pracy w temacie: „Społeczny
Bohater Walutomatu” Praca może być opisem, fotografią, kolażem, rysunkiem,
filmikiem lub jakąkolwiek inną formą artystycznego wyrazu opisującą, co Uczestnik
robi na rzecz swojej społeczności, jak troszczy się o swoją społeczność.

3. Zgłoszenie pracy przez Uczestnika następuje poprzez jej umieszczenie w okresie
trwania Konkursu na profilu Walutomat.pl na Facebooku, Twitterze lub Google +
przesłaniu na adres mailowy: konkurs@walutomat.pl.

4. Prace zgłaszane do Konkursu nie mogą być wcześniej publikowane w Internecie lub
w innym medium oraz nie mogą być przedstawiane w żadnym innym konkursie
prowadzonym przez Organizatora lub inny podmiot.

5. Uczestnik Konkursu oświadcza, że ma do zgłoszonej pracy prawa autorskie.
6. Uczestnik wraz ze zgłoszeniem pracy udziela Organizatorowi prawa do
wykorzystania pracy lub jej elementów w serwisach internetowych i mediach
społecznościowych.

7. Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę. W razie zgłoszenia przez
Uczestnika kilku prac, w Konkursie weźmie udział praca zgłoszona najwcześniej.

8. Wybór zwycięzcy Konkursu oraz pozostałych nagradzanych Uczestników należy
wyłącznie do Organizatora. Organizator nagrodzi 8 osób, których odpowiedzi
spodobają mu się najbardziej.

8. Nagrodami są:
- miejsce 1 - 800 zł oraz zestaw 8 gadżetów: kubek termiczny, plecak z linką, torba
bawełniana, filcowe etui na tablet, ręcznik sportowy, długopis Touch Pen, opaska
reklamowa, miętówki
- miejsce 2 - 700 zł oraz zestaw 8 gadżetów: kubek termiczny, plecak z linką, torba
bawełniana, filcowe etui na tablet, ręcznik sportowy, długopis Touch Pen, opaska
reklamowa, miętówki
- miejsce 3 - 600 zł oraz zestaw 8 gadżetów: kubek termiczny, plecak z linką, torba
bawełniana, filcowe etui na tablet, ręcznik sportowy, długopis Touch Pen, opaska
reklamowa, miętówki
- miejsce 4 - 500 zł oraz zestaw 8 gadżetów: kubek termiczny, plecak z linką, torba
bawełniana, filcowe etui na tablet, ręcznik sportowy, długopis Touch Pen, opaska
reklamowa, miętówki
- miejsce 5 - 400 zł oraz zestaw 8 gadżetów: kubek termiczny, plecak z linką, torba
bawełniana, filcowe etui na tablet, ręcznik sportowy, długopis Touch Pen, opaska
reklamowa, miętówki
- miejsce 6 - 300 zł oraz zestaw 8 gadżetów: kubek termiczny, plecak z linką, torba
bawełniana, filcowe etui na tablet, ręcznik sportowy, długopis Touch Pen, opaska
reklamowa, miętówki
- miejsce 7 - 200 zł oraz zestaw 8 gadżetów: kubek termiczny, plecak z linką, torba
bawełniana, filcowe etui na tablet, ręcznik sportowy, długopis Touch Pen, opaska
reklamowa, miętówki
- miejsce 8 - 100 zł oraz zestaw 8 gadżetów: kubek termiczny, plecak z linką, torba
bawełniana, filcowe etui na tablet, ręcznik sportowy, długopis Touch Pen, opaska
reklamowa, miętówki
9. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do przeniesienia nagrody na osobę trzecią.
Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe.

10. Uczestnik może zostać nagrodzony tylko jedną nagrodą. W przypadku stwierdzenia
przez Organizatora, że Uczestnikowi zostały przyznane dwie lub więcej nagród,
Organizator zastrzega sobie prawo przekazania drugiej i kolejnych nagród innym
Uczestnikom.

11. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na profilu walutomat.pl na Facebooku. na
Twitterze i Google + w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.

12. Osoby nagrodzone w Konkursie zobowiązane są w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia
wyników przesłać Organizatorowi podpisane oświadczenie wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do Regulaminu oraz swoje dane obejmujące imię nazwisko, dane
adresowe oraz PESEL poprzez prywatną wiadomość na profil Organizatora na
Facebooku, Twitterze lub Google +, a w przypadku osób, które dokonały zgłoszenia
drogą mailową - poprzez wysłanie wiadomości na adres konkurs@walutomat.pl.
Niedopełnienie przez Uczestnika obowiązku, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym skutkuje utratą prawa do nagrody.
13. Wysłanie nagrody nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania kompletnych danych
Uczestnika oraz oświadczenia, o których mowa w pkt 13 powyżej. Wysyłka nagrody
rzeczowej następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej lub przesyłką pocztową
poleconą, wyłącznie na adres dostawy położony na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

14. Podatek od nagród za miejsce pierwsze zapłaci Organizator, po przekazaniu przez
osobę nagrodzoną danych potrzebnych do złożenia PIT w Urzędzie Skarbowym.
§3. Prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora
1. Obowiązkiem Uczestnika Konkursu jest przestrzeganie zapisów Regulaminu pod
rygorem wykluczenia z uczestnictwa w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo
do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy naruszają postanowienia
lub zmierzają do obejścia Regulaminu, podejmują działania naruszające uzasadnione
interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek lub podejmują działania sprzeczne
z prawem lub z dobrymi obyczajami.
2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich
rodzin.
3. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie
ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia,
zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu. W takim przypadku Organizator
poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian.
§4. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.

2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926 z
późn. zm.) dane osobowe Użytkownika będą̨ przetwarzane przez Organizatora w
celach związanych z organizacją Konkursu oraz innymi czynnościami wykonywanymi
na rzecz Użytkownika na podstawie Regulaminu. Użytkownik ma prawo dostępu do
treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawienia i usunięcia na zasadach
określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych.

3. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie jest
dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu.

§5. Postępowanie reklamacyjne
1. W przypadku wątpliwości Uczestnik powinien zwrócić się do Organizatora o
wyjaśnienie postanowień́ Regulaminu. Zgłoszeń́ można dokonywać pod adresem
kontakt@walutomat.pl.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać na adres e-mail
kontakt@walutomat.pl. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres
osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty jej otrzymania.

Załącznik:
1. Oświadczenie Uczestnika o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora
Konkursu

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu Konkursu
___________________________________________
Nazwa uczestnika Konkursu
___________________________________________
Adres uczestnika Konkursu
Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora
Konkursu
Ja niżej podpisany/a ___________________________________________
jako autor pracy konkursowej - dalej jako „utwór”, zgłoszonej do konkursu „Społeczny
Bohater Walutomatu ” organizowanego przez Currency One S.A. z siedzibą w Poznaniu,
przy ul. Szyperskiej 14, 61-754 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Są dowego, pod numerem KRS 0000402723 (zwanej dalej:
"Organizatorem"), oświadczam, iż jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw
autorskich do utworu w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu.
Jako autor przenoszę nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do utworu, a
także prawa zależne, w tym prawo do opracowania utworu poprzez jego adaptację lub
przerobienie utworu, połączenie z go z innym utworem, a Organizator Konkursu oświadcza,
iż przyjmuje autorskie prawa majątkowe do utworu.
Autorskie prawa majątkowe do utworu wraz z prawami zależnymi, przechodzą na
Organizatora w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo
do nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania utworu, w tym zezwolenie na
rozporządzanie i korzystanie z opracowania utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia
przez Organizatora dodatkowych opłat. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe i
zależne na następujących polach eksploatacji:
a) wytwarzanie nieograniczonej liczby egzemplarzy utworów z zastosowaniem technik
poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na
nośnikach optoelektronicznych, zapisu magnetycznego, audiowizualnych lub
multimedialnych;
b) wprowadzanie do obrotu oryginału lub egzemplarzy utworów, najem lub użyczenie
oryginału albo egzemplarzy, na których utrwalono utwory bez ograniczeń
przedmiotowych, terytorialnych i czasowych, bez względu na przeznaczenie;
c) wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych; rozpowszechnianie w
sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie (m.in. na
portalach społecznościowych typu Facebook, Twitter, Google+) w taki sposób, aby
dostęp do utworów przez osoby trzecie był możliwy w wybranym przez nie miejscu i
czasie;
d) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie;
e) wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy. Jako autor utworu
zezwalam Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu w
zakresie wskazanym powyżej oraz przenoszę na Organizatora uprawnienie do
udzielania w tym zakresie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań
utworu. Upoważniam ponadto Organizatora do decydowania o pierwszym publicznym
rozpowszechnieniu zgłoszonego do Konkursu utworu oraz przeprowadzenia nadzoru
autorskiego przed rozpowszechnieniem tego utworu.

Jako autor utworu zezwalam Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowań́
utworu w zakresie wskazanym powyżej oraz przenoszę na Organizatora uprawnienie do
udzielania w tym zakresie zezwoleń́ na rozporządzanie i korzystanie z opracowań́ utworu.
Upoważniam ponadto Organizatora do decydowania o pierwszym publicznym
rozpowszechnieniu zgłoszonego do Konkursu utworu oraz przeprowadzenia nadzoru
autorskiego przed rozpowszechnieniem tego utworu.
Jako autor upoważniam do wykonywania nadzoru autorskiego i anonimowego
rozpowszechniania utworu.
Jako autor utworu oświadczam, że utwór jest mojego autorstwa i, że w związku z
wykonaniem utworu i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na
Organizatora, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.
___________________________________________
Data i podpis autora
___________________________________________
Data i podpis Organizatora

