Regulamin konkursu dla firm: #ChceMiSie w pracy
organizowanego z okazji Dnia bez Śmiecenia z dnia 5.05.2017
1.ORGANIZATOR
1.1. Organizatorem konkursu na portalu społecznościowym Facebook pt. „#ChceMiSie w pracy” zwanego
dalej „Konkursem", jest Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A., z siedzibą ul. Mangalia 4, 02-758
Warszawa, zwana dalej „Organizatorem". Konkurs odbywać się będzie w dniu 11 maja 2017 roku na zasadach
wskazanych w tym regulaminie.
2.WARUNKI UCZESTNICTWA
2.1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili
przystąpienia.
2.2. Konkurs przeznaczony jest dla Przedsiębiorców, prowadzących działalność na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej, którzy spełnią warunki określone w niniejszym regulaminie, zwanych dalej Uczestnikami.
2.3. Zgłoszenia do konkursu dokonuje osoba uprawniona, działająca w imieniu Uczestnika.
2.3. Uczestnik oświadcza, że:
a)zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
b)zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
2.4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora.
2.5. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod adresem
www.facebook.com.
2.6. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.

3. ZASADY KONKURSU
3.1. Konkurs ogłoszony zostanie przez Organizatora na stronie internetowej www.dzienbezsmiecenia.pl oraz
na profilu społecznościowym www.facebook.com/dzienbezsmiecenia 11 maja.
3.2. Zadaniem Uczestnika jest wysłanie zdjęcia na zadany temat „Pokaż jak świętujesz Dzień bez Śmiecenia
w pracy i jak segregujesz odpady” na portalu Facebook www.facebook.com/dzienbezsmiecenia.
3.3. Aby wziąć udział w Konkursie należy 11 maja 2017 roku zrobić zdjęcie, które będzie odpowiedzią na
zadanie: „Pokaż jak świętujesz Dzień bez Śmiecenia w pracy i jak segregujesz odpady” i umieścić je na
firmowym profilu Uczestnika w portalu Facebook lub profilu www.facebook.com/dzienbezsmiecenia.
3.4. Zdjęcie powinno:
a) być oznaczone hashtagiem #ChceMiSie
b) zostać umieszczone na profilu społecznościowym firmy w serwisie Facebook 11 maja bądź
umieszczone na profilu akcji Dzień bez Śmiecenia – www.facebook.com/dzienbezsmiecenia wraz z
nazwą firmy.
3.5. Termin nadsyłania zdjęć mija dnia 11 maja 2017 roku o godzinie 18:00.
3.6. Umieszczenie opisanego w sposób wskazany w pkt. 3.3. regulaminu w wyznaczonym terminie zdjęcia
stanowi zgłoszenie do konkursu.
3.7. Każdy Uczestnik może wysłać jedno zdjęcie.
3.8. Przystępujący do konkursu uczestnicy oświadczają, że nadesłane do Konkursu zdjęcia nie naruszają prawa
ani prawem chronionych dóbr i interesów osób trzecich, w szczególności praw osób trzecich na dobrach
niematerialnych, oraz że ponoszą wyłączną odpowiedzialność za niezgodność tego oświadczenia z prawdą.
3.9. Osoba umieszczająca zdjęcie (zgłaszająca) wyraża zgodę na opublikowanie jego zdjęcia na stronie
www.facebook.com/dzienbezsmiecenia.
3.10.Wysłanie zdjęcia przez Uczestnika jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora autorskich
praw majątkowych (niewyłącznej licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) do tego zdjęcia.
3.11.Do konkursu nie zostaną dopuszczone fotografie, które: naruszają prawo obowiązujące w Polsce,
naruszają prawa i uczucia osób trzecich, zawierają treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe.
3.12. Wszyscy Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Udział w
konkursie, oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.
3.13.Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

4. NAGRODY
4.1.Wśród wszystkich Uczestników, którzy przyślą prawidłowe zgłoszenie do Konkursu, Komisja powołana
przez Organizatora wybierze trzech zwycięzców.
4.2. Dokonując wyboru zwycięzców, Organizator będzie kierował się kreatywnością i pomysłowością autora.
4.3. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 12 maja 2017 roku na profilu www.facebook.com/dzienbezsmiecenia
4.4. Warunkiem odebrania nagrody przez zwycięzcę jest przesłanie w ciągu 24 godzin od ogłoszenia wyników
na adres: a.kaminska@rekopol.pl wiadomości z następującymi danymi:
a) nazwa firmy
b) adres korespondencyjny
c) numer telefonu
d) adres mailowy
e) liczba uczestników akcji
4.5. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
4.6. Nagrodami są 3 zestawy składające się z: zgniatarka ręczna do butelek i puszek oraz zestaw upominków
o wartości 250 zł netto.
4.7. Decyzja Organizatora jest ostateczna.
4.8. Laureatowi nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za nagrody opisane w punkcie 4.6.
4.9. Nagroda zostanie przesłana za pośrednictwem operatora pocztowego / firmy kurierskiej w ciągu 21 dni
roboczych od otrzymania danych umożliwiających wydanie nagrody.
4.10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody z powodu podania błędnych
danych.
5. PRAWA AUTORSKIE
5.1.Uczestnicy Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadczają, że przysługują im wyłączne i
nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do zdjęć, a także, że wszystkie osoby występujące lub
uwiecznione na zdjęciach, w tym Uczestnicy, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich
wizerunku w sposób określony w Regulaminie.
6. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń
Regulaminu powinny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres:
a.kaminska@rekopol.pl lub/ pisemnie na adres siedziby Organizatora.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8.05.2017 roku i obowiązuje do 12.05.2017 roku.
7.2. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie
www.dzienbezsmiecenia.pl.
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