REGULAMIN
Konkursu „Wolne od stresu”
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Organizatorem konkursu pod nazwą „Wolne od stresu”, zwanego dalej Konkursem jest
spółka pod firmą „Royal Canin Dystrybucja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Niepołomicach, ul. Grabska 10, 32-005 Niepołomice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII
Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000357290, NIP 6832051821 REGON 121231071,
zwana dalej Organizatorem.
Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 5 września 2016 r. od godziny 12:00 do dnia
3 października 2016 r. do godziny 11:59.
Treść Regulaminu Konkursu dostępna jest w siedzibie Organizatora, siedzibie Agencji oraz na
stronie internetowej pod adresem: www.wolneodstresu.pl/konkurs.
Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych
w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu, w tym podjęcia przez
Uczestnika działań, które mogą wpłynąć na przebieg Konkursu w sposób sprzeczny z dobrymi
obyczajami lub wpłynąć na niekorzyść wizerunku Organizatora, a także naruszyć interesy
i prawa pozostałych uczestników Konkursu, Organizator jest uprawniony do wykluczenia
Uczestnika z udziału w Konkursie.
W imieniu i na rzecz Organizatora przeprowadzeniem Konkursu zajmuje się spółka pod firmą
„Funktional” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, ul. Karmelicka 52 lok. 4,
31-128 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS
0000359733, kapitał zakładowy 170.000,00 zł, NIP 676-241-75-69, REGON 121184839, zwana
Agencją.
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2.1

2.2

Postanowienia ogólne

Warunki uczestnictwa w Konkursie

Konkurs przeznaczony jest dla osób, które w momencie udziału w Konkursie spełniają
następujące warunki:
2.1.1 posiadają co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (tj. osoba, która
ukończyła 13 lat lub jest ubezwłasnowolniona częściowo), przy czym w przypadku
osób, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych – osoba taka winna
uzyskać zgodę swojego rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela
ustawowego) na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie,
2.1.2 posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
2.1.3 zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.
W Konkursie nie mogą uczestniczyć właściciele, udziałowcy, współwłaściciele spółki
Organizatora lub Agencji oraz członkowie ich rodzin lub osoby zatrudnione w jakiejkolwiek
formie prawnej przez Organizatora lub Agencję oraz członkowie ich rodzin.
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2.3

2.4

Przez członków rodziny, o których mowa w punkcie 2.2 rozumie się: wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby
pozostające w stosunku przysposobienia.
Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest „Royal Canin Dystrybucja”
sp. z o.o. Dane osobowe Uczestników Konkursu zbierane są w celu związanym z organizacją
i przeprowadzeniem Konkursu „Wolne od stresu” (w tym zamieszczenia danych na liście
zwycięzców Konkursu, która zostanie opublikowana na profilu Royal Canin Polska na
Facebooku i w newsletterze „Royal Canin Dystrybucja” sp. z o.o.) oraz w celu marketingu
usług i produktów „Royal Canin Dystrybucja” sp. z o.o. Dane osobowe będą udostępniane
jedynie w przypadkach określonych przepisami prawa oraz w celu organizacji
i przeprowadzenia Konkursu podmiotowi uczestniczącemu w realizacji Konkursu, tj. spółce
pod firmą „Funktional” sp. z o.o. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem w
Konkursie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale w odniesieniu do uczestnictwa
w Konkursie niezbędne do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom
udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz ich poprawienia, jak
również żądania zaprzestania przetwarzania danych.
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3.1

3.2

Zasady Konkursu

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zamieszczenie przez Uczestnika w okresie trwania
danego
etapu
Konkursu
na
stronie
internetowej
pod
adresem:
www.wolneodstresu.pl/konkurs poprzez poprawne wgranie za pomocą Formularza
Zgłoszeniowego przygotowanego przez Agencję, wykonanej przez Uczestnika pracy
konkursowej w postaci zdjęcia spełniającego warunki opisane w punkcie 3.5, przy czym
zamieszczenie pracy konkursowej na stronie internetowej zwane będzie w dalszej części
Regulaminu Zgłoszeniem.
Konkurs podzielony jest na cztery etapy oraz Finał Konkursu:
3.2.1 I etap „Odpoczynek” – Zgłoszenia należy składać w terminie od dnia 5 września
2016 r. od godziny 12:00 do dnia 12 września 2016 r. do godziny 11:59, głosowanie
Internautów odbywa się w terminie od dnia 5 września 2016 r. od godziny 12:00 do
dnia 12 września 2016 r. do godziny 11:59, zdjęcie przedstawia zwierzę podczas
odpoczynku,
3.2.2 II etap „Zabawa” - – Zgłoszenia należy składać w terminie od dnia 12 września 2016
r. od godziny 12:00 do dnia 19 września 2016 r. do godziny 11:59, głosowanie
Internautów odbywa się w terminie od dnia 12 września 2016 r. od godziny 12:00
do dnia 19 września 2016 r. do godziny 11:59, zdjęcie przedstawiające zwierzę
podczas zabawy,
3.2.3 III etap „Odkrywanie” - – Zgłoszenia należy składać w terminie od dnia 19 września
2016 r. od godziny 12:00 do dnia 26 września 2016 r. do godziny 11:59, głosowanie
Internautów odbywa się w terminie od dnia 19 września 2016 r. od godziny 12:00
do dnia 26 września 2016 r. do godziny 11:59, zdjęcie przedstawiające zwierzę
podczas poznawania nowych miejsc,
3.2.4 IV etap „Zdrowe żywienie” – Zgłoszenia należy składać w terminie od dnia 26
września 2016 r. od godziny 12:00 do dnia 3 października 2016 r. do godziny 11:59,
głosowanie Internautów odbywa się w terminie od dnia 26 września 2016 r. od
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3.3
3.4

3.5

3.6

godziny 12:00 do dnia 3 października 2016 r. do godziny 11:59, zdjęcie
przedstawiające zwieję podczas zdrowego odżywiania,
3.2.5 Finał Konkursu – po zakończeniu wszystkich etapów Konkursu, rozpocznie się
w dniu 3 października 2016 r. o godzinie 12:00 i zakończy w dniu 7 października
2016 r. o godzinie 18:00.
Każdy Uczestnik może dokonać nie więcej niż jednego Zgłoszenia pracy konkursowej do
danego etapu Konkursu, tj. do etapu od I do IV.
Zgłoszenie uznaje się za dokonane przez Uczestnika w momencie wpływu pracy konkursowej
na serwer systemu teleinformatycznego strony internetowej pod adresem:
www.wolneodstresu.pl/konkurs.
Zgłoszona przez Uczestnika praca konkursowa powinna spełniać następujące warunki:
3.5.1 Tematem przewodnim Konkursu „Wolne od stresu” jest ukazanie zwierząt
domowych: kotów i psów na zdjęciach.
3.5.2 Treść zdjęcia powinna być spójna z nazwą i tematem danego etapu Konkursu
i obrazować dany etap Konkursu,
3.5.3 Zdjęcie powinno mieć format JPG o wielkości max 3MB,
3.5.4 Praca konkursowa nie może propagować przemocy, zawierać wulgaryzmów, treści
obraźliwych, treści sprzecznych z prawem lub przyjętymi za obowiązujące normami
obyczajowymi lub w nienaturalny sposób zniekształcać zwierzę oraz nie może
zawierać elementów antropomorfizacji,
3.5.5 Zdjęcie nie może być poddane obróbce w programach graficznych, które
zniekształcają wizerunek zwierzęcia ukazanego na zdjęciu.
3.5.6 Praca konkursowa nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek
podmiotów, ani ich produktów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących
Organizatora lub produktów oferowanych przez Organizatora,
3.5.7 Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności:
dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
W Formularzu Zgłoszeniowym Uczestnik zobowiązany jest do:
3.6.1 podania danych osobowych w postaci: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres email oraz pozostałych danych w postaci: gatunek zwierzęcia, imię zwierzęcia, wiek
zwierzęcia, tytuł zdjęcia, opis zdjęcia.
3.6.2 w przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych uzyskania zgody
rodzica, opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego),
3.6.3 wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia,
nazwiska, telefonu kontaktowego, adresu e-mail podanych w niniejszym Formularzu
Zgłoszeniowym w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu
„Wolne od stresu” (w tym także zamieszczenia moich danych w postaci imienia
i nazwiska na liście zwycięzców Konkursu, która zostanie opublikowana na profilu
Facebook - Royal Canin Polska oraz w newsletterze „Royal Canin Dystrybucja”
sp. z o.o.) przez: „Royal Canin Dystrybucja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Niepołomicach, ul. Grabska 10, 32-005 Niepołomice, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa
Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000357290 oraz
przez „Funktional” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie,
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3.7

3.8

ul. Karmelicka 52 lok. 4, 31-128 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia,
XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000359733, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 z
późn. zm.). Wiem, że podanie danych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek udziału
w Konkursie. Wiem, że przysługuje mi prawo do dostępu do treści moich danych oraz
do ich poprawienia, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych”,
3.6.4 wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia,
nazwiska, adresu e-mail podanych w niniejszym Formularzu Kontaktowym w celach
przesyłania ofert marketingowych przez „Royal Canin Dystrybucja” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Niepołomicach, ul. Grabska 10, 32-005
Niepołomice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy
KRS pod nr KRS 0000357290, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z
późn. zm.). Wiem, że podanie danych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek udziału
w Konkursie. Wiem, że przysługuje mi prawo do dostępu do treści moich danych oraz
do ich poprawienia, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych”,
3.6.5 złożenia oświadczenia o następującej treści: „Oświadczam, że do zamieszczonej
przeze
na
stronie
internetowej
Konkursu
pod
adresem
www.wolneodstresu.pl/konkurs pracy konkursowej w postaci zdjęcia, której jestem
Autorem, przysługuje mi pełnia autorskich praw majątkowych i osobistych, oraz że
zgłoszone do Konkursu zdjęcie, nie narusza powszechnie obowiązującego prawa oraz
dóbr osobistych i praw osób trzecich, a także praw własności intelektualnej, a osoby,
których wizerunek został wykorzystany w pracy konkursowej wyraziły nieodwołalną
i nieodpłatną zgodę na zgłoszenie pracy do udziału w Konkursie i rozpowszechnianie
wizerunku tych osób”,
3.6.6 Uczestnik przystępując do Konkursu godzi się na zasady przetwarzania danych
osobowych określone w niniejszym Regulaminie.
Zgłoszenia spełniające warunki zawarte w Regulaminie, w szczególności w punkcie 3.5 i 3.6
zostaną zakwalifikowane do udziału w Konkursie. Autorzy prac konkursowych zostaną
powiadomieni o tym fakcie w ciągu 7 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku
do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo uznanych za wolne) od momentu Zgłoszenia, za
pomocą wiadomości elektronicznej wysłanej Uczestnikowi na adres e-mail podany przez
Uczestnika w Zgłoszeniu.
W przypadku stwierdzenia, że praca konkursowa nie spełnia któregokolwiek z warunków
zawartych w Regulaminie, w szczególności w punkcie 3.5 lub 3.6, praca konkursowa zostaje
wykluczona z Konkursu, o czym Uczestnik zostanie poinformowany za pomocą wiadomości
elektronicznej wysłanej Uczestnikowi na adres e-mail podany przez Uczestnika w terminie
7 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni
ustawowo uznanych za wolne) od momentu ujawnienia się okoliczności będących podstawą
wykluczenia.
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3.18

Zabrania się korzystanie z serwerów proxy i połączeń VPN. Prace przy, których zauważona
zostanie nieprawidłowość zostaną wykluczone z dalszego udziału w konkursie.
Prace konkursowe zgłoszone do etapu Konkursu od I do IV będą brały udział w głosowaniu
Internautów.
W czasie trwania głosowania nad danym etapem Konkursu każdy z Internautów będzie mógł
zagłosować codziennie maksymalnie jeden raz na tę samą pracę konkursową. Organizator
weryfikuje spełnienie ww. warunków na podstawie zbieżności adresów IP, zawartości plików
cookie oraz innych danych i parametrów komputerów, z których oddawany jest głos na daną
pracę konkursową. W razie wykrycia nieprawidłowości, Uczestnik Konkursu zostaje
wykluczony z Konkursu w trybie wskazanym w punkcie 3.8.
Głosowanie będzie odbywało się na stronie internetowej pod adresem
www.wolneodstresu.pl/konkurs. Internauci będą głosować poprzez kliknięcie „Polub” pod
zamieszczoną pracą konkursową.
W terminie do 3 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku,
za wyjątkiem dni ustawowo uznanych za wolne)po zakończeniu każdego kolejnego etapu
Konkursu spośród Zgłoszeń konkursowych zamieszczonych przez Uczestników w danym
etapie Konkursu, zostanie wybrane Zgłoszenie, które otrzymało w tym etapie Konkursu
najwięcej głosów Internautów, a Uczestnik, który zgłosił to zdjęcie w Konkursie, otrzyma
Nagrodę Drugiego Stopnia opisaną w punkcie 4.1.2, z zastrzeżeniem że Zgłoszenie zostanie
zakwalifikowane jako prawidłowe i nie zostanie wykluczone z Konkursu. W przypadku równej
ilości głosów decyzję o przyznaniu Nagrody Drugiego Stopnia podejmuje Jury Konkursu biorąc
pod uwagę kryteria określone w punkcie 3.5. Uczestnik o przyznaniu nagrody Drugiego
Stopnia zostanie powiadomiony ww. terminie za pomocą wiadomości elektronicznej wysłanej
Uczestnikowi przez Organizatora na adres e-mail podany przez Uczestnika.
Do Finału Konkursu zostaje zakwalifikowanych 30 prac konkursowych ze wszystkich etapów
Konkursu z największą ilością głosów Internautów. W przypadku równej ilości głosów decyzję
o zakwalifikowaniu do Finału Konkursu podejmuje Jury Konkursu biorąc pod uwagę kryteria
określone w punkcie 3.5.
Wszyscy Uczestnicy, których prace konkursowe zostaną zakwalifikowane do Finału Konkursu,
zostaną powiadomieni o tym fakcie w dniu 5 października 2016 r. do godziny 17:00 za
pomocą wiadomości elektronicznej wysłanej Uczestnikowi przez Organizatora na adres email podany przez Uczestnika.
Organizator w dniu 4 października 2016 r. w newsletterze: Royal Canin Polska opublikuje
listę prac konkursowych zakwalifikowanych do Finału Konkursu, która to lista będzie
zawierała imię i nazwisko Uczestnika oraz adres linku odsyłającego do strony internetowej,
na której zamieszczono pracę konkursową Uczestnika.
W Finale Konkursu, Jury Konkursowe wybierze jedną zwycięską pracę konkursową, która to
praca zdobędzie Nagrodę Główną wskazaną w pkt 4.1.1. z zastrzeżeniem że Zgłoszenie
zostanie zakwalifikowane jako prawidłowe i nie zostanie wykluczone z Konkursu. Jury
Konkursowe ocenia prace konkursowe według własnego uznania uwzględniając kryteria
określone w punkcie 3.5., adekwatność do zadanego tematu i walory artystyczne jak i jej
popularność, liczoną liczbą wyświetleń oraz ilością głosów Internautów.
Wyniki Finału Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż do 11 października 2016r.
za pomocą wiadomości elektronicznej wysłanej Uczestnikowi przez Organizatora na adres e-
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3.19

3.20

mail podany przez Uczestnika oraz ogłoszenie zwycięzcy na profilu Facebooka : Royal Canin
Polska.
Nagroda Głowna zostanie przekazana przez organizatora Laureatowi do 30 dni roboczych
(rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo uznanych za
wolne) od ogłoszenia listy zwycięzców na wskazany przez Uczestnika adres. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za nie wydanie Nagrody lub opóźnienie w jej wydaniu w przypadku
nieprawidłowego podania danych osobowych przez Laureata lub zmiany tych danych do
czasu wydania Nagrody i nie powiadomienia przez Laureata o tym fakcie Organizatora.
W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu (Nagrody Głównej, Nagród Drugiego Stopnia) oraz w
celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła Jury
Konkursowe w składzie nie mniej niż 3 osobowym, w tym troje przedstawicieli Organizatora.
4

4.1

4.2
4.3
4.4

W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:
4.1.1 Nagroda Główna - nagroda rzeczowa w postaci Tabletu Lenovo TAB2 A10-30L LTE
(X30L) (ZA0D0035PL) biała perła, oraz
4.1.2 Za uzyskanie największej ilości głosów Internautów w każdym danym etapie Konkursu
– rzeczowe Nagrody Drugiego Stopnia w postaci miesięcznego żywienia
przeznaczonego dla zwierzęcia, którego zdjęcie bierze udział w konkursie tj. kota lub
psa (dla kota do 2 kg wybranej karmy a dla psa do 14 kg wybranej karmy / spośród
produktów z linii VET) , zwana dalej Nagrodą Drugiego Stopnia,
Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na nagrodę innego rodzaju.
Uczestnikom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych Laureat Konkursu obciążony
zostanie podatkiem dochodowym z tytułu wygranej o wartości przekraczającej kwotę 760,00
zł (siedemset sześćdziesiąt złotych), w wysokości 10% wartości nagrody, którego uiszczenie
Organizatorowi w terminie 14 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do
piątku, za wyjątkiem dni ustawowo uznanych za wolne) od dnia powiadomienia przez
Organizatora o wygranej, jest warunkiem koniecznym dla otrzymania nagrody.
5

5.1

5.2

Nagrody

Postępowania reklamacyjne

Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane przez Uczestników Konkursu
pisemnie na adres Organizatora: Royal Canin Polska sp. z o.o. ul. Grabska 10, 32-005
Niepołomice lub elektronicznie pod adres e-mail info.pol@royalcanin.com, w terminie do 14
października 2016 r., nie później jednak niż w ciągu 7 dni od zaistnienia stanu lub wystąpienia
zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji (w przypadku pisemnej reklamacji decyduje data
stempla pocztowego, w przypadku reklamacji drogą e-mail decyduje data nadania
wiadomości). Reklamacja zgłoszona przez Uczestnika po upływie terminu nie wywołuje
skutków prawnych.
Reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „wolneodstresu” oraz zawierać: imię,
nazwisko i numer telefonu Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny
reklamacji, a w przypadku reklamacji pisemnej również dokładny adres.
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5.3

5.4

Reklamacje rozpatrywane są przez Jury Konkursu w terminie 14 dni roboczych (rozumianych
jako dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo uznanych za wolne) od dnia
doręczenia reklamacji Organizatorowi. Uczestnik o decyzji Jury Konkursu zostanie
powiadomiony w przypadku reklamacji pisemnej - listem poleconym wysłanym na adres
podany w reklamacji, w przypadku reklamacji drogą e-mail – na adres e-mail nadania
reklamacji, w terminie 14 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku,
za wyjątkiem dni ustawowo uznanych za wolne) od daty rozpatrzenia reklamacji. Od decyzji
Jury Konkursu nie przysługuje odwołanie.
Procedura reklamacyjna nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.
6

6.1
6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Postanowienia końcowe

Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień
Regulaminu.
Uczestnik Konkursu, z chwilą dokonania Zgłoszenia przenosi nieodpłatnie na rzecz
Organizatora autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do przesłanej pracy
konkursowej oraz prawo zezwalania na rozpowszechnianie i korzystanie z opracowań tej
pracy konkursowej, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, obejmujące następujące pola
eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, modyfikację, wprowadzanie do
obrotu, użyczenie lub najem, dzierżawę, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne
wykonanie oraz publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, nadanie za pomocą wizji
lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemną, nadanie za
pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną
organizację radiową lub telewizyjną, publikacja i dystrybucja poprzez Internet, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Przeniesienie autorskich praw majątkowych
następuje wraz z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne podmioty. Uczestnik
upoważnia Organizatora (z prawem do udzielenia dalszych upoważnień) do wykonywania
praw osobistych do utworu.
Pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres info.pol@royalcanin.com.
W przypadku wystąpienia problemu technicznego z przesłaniem zdjęć za pośrednictwem
strony konkursowej należy podać imię i nazwisko, adres e-mail oraz datę i godzinę
wystąpienia problemu technicznego.
Organizator może zmienić harmonogram Konkursu poprzez opóźnienie startu głosowania lub
przedłużenie terminu głosowania bądź ogłoszenia wyników Konkursu w przypadku
niezależnych od niego problemów technicznych, które uniemożliwiają prawidłowe
przeprowadzenie Konkursu. Informację o zmianie harmonogramu Organizator zamieści na
www.wolneodstresu.pl/konkurs oraz prześle na adres e-mail podany przez Uczestnika.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu z ważnych przyczyn, o czym
powiadomi Uczestników na adres e-mail wskazany przez Uczestnika oraz na stronie
www.wolneodstresu.pl/konkurs.
W przypadku, o którym mowa w pkt 6.4 i 6.5. Uczestnik może zrezygnować z udziału
w Konkursie w terminie do 7 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku,
za wyjątkiem dni ustawowo uznanych za wolne) od powzięcia informacji o zmianie
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6.7

Regulaminu lub harmonogramu. Informację o rezygnacji należy przesłać na adres siedziby
Organizatora lub pod adres e-mail info.pol@royalcanin.com.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie
obowiązujący przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
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