Regulamin konkursu „Beztroskie lato z dr Gerard”
§ 1 Postanowienie ogólne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i
warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Beztroskie lato z dr Gerard”
zwanym dalej „Konkursem”.
2. Zleceniodawcą oraz fundatorem nagród w Konkursie jest Brands dr Gerard
International Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z
siedzibą w Miedzyrzecu Podlaskim, ul. Radzymińska 9, 21-560 Międzyrzec
Podlaski, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad
Rejonowy Lublin- Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego

Rejestru

Sądowego

KRS

0000655005,

NIP

537-26-33-721

(poprzednio: Dr Gerard Brands sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim,
KRS nr 618224), zwana dalej „Zleceniodawcą lub Fundatorem”.
3. Organizatorem Konkursu jest The Digitals Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie (02758), przy ul. Mangalia 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000280647, NIP 521-34-38-349, o
kapitale zakładowym w wysokości 120.000,00 zł w całości opłaconym, zwana
dalej „Organizatorem”.
4. Konkurs prowadzony będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie
od dnia 02 lipca 2017 r. od godz. 00:00 do dnia 30 lipca 2017 r. do godz. 23.59
(dalej: „Czas Trwania Konkursu”), za pośrednictwem strony internetowej
www.drgerard.eu
5. Konkurs składa się z 4 (czterech) etapów („Etapy”):
a) Etap I – w dniach 2 - 7 lipca włącznie,
b) Etap II – w dniach 8 – 14 lipca włącznie,
c) Etap III – w dniach 15 – 21 lipca włącznie,
d) Etap IV – w dniach 22 – 29 włącznie.
6. W każdym Etapie Konkursu 1 (jedna) osoba wygrywa nagrodę główną w postaci
zestawu produktów Dr Gerard w koszu piknikowym oraz bonu do sklepu SMYK o
wartości 150 zł brutto („Nagroda Główna”) oraz 50 osób wygrywa nagrody
pocieszenia w postaci zestawu produktów Dr Gerard („Nagroda pocieszenia”).
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7. Ogłoszenie Zwycięzców Nagrody Głównej będzie miało miejsca na antenie Radia RMF
FM 1 (jeden) raz w tygodniu w każdą niedzielę w czasie trwania konkursu w
programie „Wstawaj, szkoda lata” w paśmie antenowym 7:00 – 9:30. Łącznie, w
trakcie trwania Konkursu, wyłonionych zostanie 4 (czterech) Zwycięzców Nagrody
Głównej. Zwycięzcy Nagrody Głównej o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie
powiadomiony o uzyskaniu prawa do Nagrody Głównej telefonicznie. Rozmowy ze
zwycięzcami Nagród Głównych mogą być rozpowszechniane na antenie Radia RMF FM,
w formule „na żywo” lub też być rejestrowane (nagrywane) i emitowane w późniejszym
okresie, na co Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę. Zwycięzcy nagród

pocieszenia będą wybierani przez Jury.
8. Uczestnictwa w Konkursie, praw i obowiązków z nim związanych, w tym także
prawa do żądania wydania przyznanej nagrody, Uczestnik nie może przenosić na
osoby trzecie.
9. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie
dobrowolne. Podanie danych jest jednak niezbędne do wzięcia udziału w
Konkursie, a także oznacza, że:
a)

Uczestnik zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego treść,

b)

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących
przepisów prawa i zasad współżycia społecznego,

c)

Uczestnik jest wyłącznym twórcą przesłanego zdjęcia i posiada wszelkie
autorskie prawa majątkowe do niego, a w przypadku wystąpienia przez
jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek żądaniami lub roszczeniami w stosunku
do Organizatora lub Zleceniodawcy w związku z publikacją zdjęcia zwolni
ich z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.

d)

Uczestnik oświadcza, że zdjęcia nie naruszają osobistych lub majątkowych
praw autorskich osób trzecich, know-how, patentu ani jakichkolwiek innych
praw własności przemysłowej i praw własności intelektualnej osób trzecich

e)

Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego
wizerunku przedstawionego na zdjęciu przez Organizatora oraz posiada
takie zgody od pozostałych osób (lub ich opiekunów prawnych), które
zostały przedstawione na zdjęciu i udostępni takie zgody na żądanie
Organizatora.

10. Warunkiem udziału w Konkursie jest zaakceptowanie przez Uczestnika
Regulaminu Konkursu oraz zobowiązanie się do jego przestrzegania.
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11. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani
żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540 ze zm.).
§2 Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Aby wziąć udział w konkursie należy:
•

Wejść na stronę www.drgerard.eu/konkurs

•

Dokonać rejestracji poprzez podanie następujących danych: nick
identyfikujący uczestnika, własny adres email, miejscowość zamieszkania,
swój numer telefonu;

•

Dodać do galerii zdjęcie ukazujące beztroską chwilę z produktami dr
Gerard (opakowania zawierające widoczne logo dr Gerard).

2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i
posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz mają miejsce zamieszkania
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dla uzyskania przez daną osobę statusu
„Uczestnika” Konkursu konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu poprzez
zaznaczenie odpowiedniego miejsca w procesie rejestracji.
3. W

Konkursie

przedstawiciele

nie

mogą

uczestniczyć

Organizatora

i

pracownicy,

Zleceniodawcy,

a

współpracownicy
ponadto

i

pracownicy,

współpracownicy i przedstawiciele podmiotów współpracujących na zlecenie
Organizatora i Zleceniodawcy przy organizacji i obsłudze Konkursu, a także
członkowie rodzin wszystkich ww. osób. Dla celów Konkursu za członków rodzin
uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające
wobec ww. osób w stosunku przysposobienia lub faktycznego pożycia.
4. Organizator ma prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w
Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w
Konkursie lub odmowy przyznania mu nagrody, jeśli zachodzi uzasadnione
podejrzenie, że dany Uczestnik działa sprzecznie z niniejszym Regulaminem,
podszywa się pod inne osoby, narusza prawa autorskie innych osób lub nie
spełnia innych warunków do uczestnictwa w Konkursie określonych w
niniejszym Regulaminie.
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5. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do
wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagrody, w przypadku jej przyznania.
Uczestnik

przyjmuje

do

wiadomości,

że

administratorem

danych

jest

Zleceniodawca oraz fakt, iż Zleceniodawca powierzył przetwarzanie danych
osobowych Organizatorowi. Dane są przechowywane w celu prawidłowego
przeprowadzenia Konkursu, w tym przede wszystkim w celu wyłonienia
zwycięzcy Konkursu i wydania nagród, w celach reklamacyjnych oraz, w
przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych w celach
marketingowych oraz zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą
elektroniczną w celu informowania o nowych promocjach organizowanych przez
Zleceniodawcę. Organizator może dalej powierzać przetwarzanie danych
osobowych przez inne podmioty, w zakresie w jakim będzie to niezbędne do
celów Konkursu.
6. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. W
przypadku zmiany lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych
osobowych każda osoba zobowiązana jest do ich aktualizacji.
7. Uczestnik na mocy odrębnych oświadczeń woli wyraża dobrowolnie zgody na
przetwarzanie

jego

danych

osobowych

w

celach

związanych

z

przeprowadzeniem Konkursu, w tym w celu wyłonienia zwycięzców i wydania
nagród, publikację jego danych osobowych, w mediach społecznościowych oraz
na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Zleceniodawcy.
8. Zwycięzca Nagrody Głównej wyraża zgodę na odbycie rozmowy telefonicznej z
prezenterem radia RMF FM (dalej: „Prezenter”) w radiu RMF FM podczas audycji
”Wstawaj, szkoda lata”.
9. Zgłoszenie konkursowe będzie przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem
strony www pod adresem wskazanym w §2 pkt 1.
10. Każdy Uczestnik może przesłać w ramach Konkursu dowolną ilość zgłoszeń w
postaci odrębnych zdjęć, jednak w Czasie Trwania Konkursu może otrzymać
tylko jedną Nagrodę, bez względu na to czy jest to Nagroda Główna czy Nagroda
Pocieszenia.
§3 Nagrody w Konkursie
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1. Nagrodą Główną w Konkursie jest zestaw produktów dr Gerard w koszu
piknikowym oraz bon do sklepu SMYK na kwotę 150 zł brutto, o łącznej wartości
245 zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć złotych).
2. Nagrodą Pocieszenia w Konkursie jest zestaw produktów dr Gerard o wartości 25
zł (słownie: dwudziestu pięciu złotych).
3. Nagrody Główne i Pocieszenia zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej
niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce
lub zmiany na inną nagrodę rzeczową.
4. Do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w
wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób
fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11%
wartości Nagrody. Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody
pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę
podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie. Uczestnik
zobowiązuje się do dostarczenia Organizatorowi na jego wezwanie wszelkich
danych niezbędnych do spełnienia obowiązków podatkowych.

§4 Zasady przyznawania nagród w Konkursie

1. W każdą niedzielę trwania Konkursu Jury Radiowe składające się z 2
przedstawicieli redakcji Radia RMF FM (Jury radiowe) wybierze 1 (jedno)
Zgłoszenie spośród 10 (dziesięciu) Zgłoszeń (zdjęć) wybranych wcześniej przez
Jury (preselekcja).
2. Nagrody Pocieszenia w Konkursie przyznaje Jury wyłonione zgodnie z niniejszym
Regulaminem.
3. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę bez względu na liczbę
przesłanych zdjęć. Zgłoszenie konkursowe (zdjęcie), które brało udział w danym
Etapie, nie bierze udziału w kolejnych Etapach. To znaczy, że Uczestnik, którego
zdjęcie nie zostało wybrane w danym Etapie, aby mieć szansę na wygranie musi
przesłać inne zdjęcie spełniające warunki Konkursu w następnym Etapie.
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4. Jury oraz Jury Radiowe dokonają oceny wszystkich zgłoszonych zdjęć zarówno na
etapie preselekcji, jak i w trakcie trwania Konkursu, uwzględniając ich wygląd,
pomysłowość i estetykę, kierując się subiektywną opinią własną.
5. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji, przebiegu i rozstrzygnięcia
Konkursu, Organizator powoła dwuosobową komisję konkursową zwaną
również Jury, w skład której wejdzie jeden przedstawiciel Organizatora i jeden
przedstawiciel Zleceniodawcy.
6. Informacja o zwycięzcach Nagród Głównych i Nagród Pocieszenia będzie
publikowana w każdą niedzielę w Czasie Trwania Konkursu do godziny 12:00
(od 9 lipca do 30 lipca 2017) na stronie internetowej drgerard.eu.
§5 Zasady wydawania nagród w Konkursie
1. O fakcie wygranej oraz sposobie i miejscu wydania nagrody Organizator
poinformuje każdego Zwycięzcę Konkursu wysyłając do Zwycięzcy wiadomość email na adres podany przy rejestracji, w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia o
Zwycięzcach, o którym mowa w § 4 pkt 6, z zastrzeżeniem, że o wygraniu
Nagrody Głównej Zwycięzca uzyska informację także w trakcie trwania audycji w
radiu RMF FM o której mowa w § 4 ust. 1.
2. Organizator w wiadomości, o której mowa powyżej, zażąda od Zwycięzcy
Konkursu podania danych niezbędnych do wydania nagrody, takich jak:
− imię i nazwisko Uczestnika;
− adres, na który ma zostać wysłana nagroda (jeśli jest inny niż adres
zameldowania);
− danych wymaganych przepisami prawa podatkowego na cele
sprawozdawczości podatkowej związanej z realizacją Konkursu, tj.
adres zameldowania, NIP, właściwy urząd skarbowy;
3. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest przesłać dane (na adres mailowy, z
którego została wysłana informacja od Organizatora), o których mowa w pkt 2 w
terminie 5 dni od otrzymania wiadomości od Organizatora. Niewysłanie przez
Uczestnika danych, o których mowa w pkt 2 powyżej, w terminie wskazanym w
zdaniu pierwszym oznacza utratę prawa Uczestnika do Nagrody.
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4. W przypadku, gdy Uczestnik utraci prawo do nagrody, Jury dokona wyboru
nowego Zwycięzcy Konkursu spośród pozostałych zgłoszeń konkursowych
(zdjęć).
5. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, jeżeli nie odbierze jej w terminie 30
dni od jej dostarczenia na wskazany przez Zwycięzcę adres, chyba że poinformuje
wcześniej Organizatora o możliwych problemach w odbiorze w tym terminie.
Wówczas Nagroda ulega przepadkowi na rzecz Organizatora.
6. W przypadku wyboru potencjalnego Zwycięzcy Nagrody Głównej Prezenter
podejmie 3 próby połączenia telefonicznego, każda po 5 sygnałów, do wybranego
przez Jury Radiowe potencjalnego Zwycięzcy, w celu poinformowania o
wygranej. W przypadku gdy dana osoba nie odbierze telefonu, Jury Radiowe
wybiera kolejną osobę, której przyzna Nagrodę Główną o ile dana osoba odbierze
telefon i zgodzi się na przeprowadzenie rozmowy na antenie RMF FM. Powyższe
czynności mogą być powtarzane do czasu uzyskania połączenia z osobą która
została

wybrana

przez

Jury

Radiowe

oraz

która

wyrazi

zgodę

na

przeprowadzenie rozmowy na antenie RMF FM.
7. Osoba która nie odebrała telefonu nie ma prawa żądać wydania Nagrody
Głównej.
§ 6 Autorskie prawa majątkowe
1. Zwycięzca Konkursu (zarówno Zwycięzca Nagrody Głównej, jak i Nagrody
Pocieszenia), w ramach otrzymanej Nagrody w Konkursie udziela Zleceniodawcy
Konkursu licencji niewyłącznej na czas określony 5 lat do zwycięskich prac (zdjęć),
bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, upoważniając Zleceniodawcę Konkursu
do rozporządzania, pobierania wynagrodzenia oraz wykorzystywania zdjęć lub ich
opracowań na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia – wytwarzania określoną techniką
egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową w tym publikowania w Internecie oraz na
opakowaniach produktów oferowanych przez Zleceniodawcę,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono
– wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
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c) w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w punkcie
„b” – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, udostępnianie w Internecie w tym na portalach
społecznościowych,w tym portalach społęcznościowych i stronie internetowej
RMF FM oraz na produktach oferowanych przez Zleceniodawcę.
2. Jednocześnie Zwycięzca Konkursu (zarówno Zwycięzca Nagrody Głównej, jak i
Nagrody Pocieszenia) wyraża zgodę na wykonywanie przez Zleceniodawcę Konkursu
w stosunku do zwycięskich prac autorskich praw zależnych, w tym w szczególności
do dokonywania przeróbek, zmian lub adaptacji.
3. Uczestnik Konkursu oświadcza, że Utwór będzie stanowił jego własność i zwalnia
Zleceniodawcę Konkursu oraz Organizatora ze wszystkich roszczeń związanych z
naruszeniem majątkowych praw autorskich do Utworu oraz wizerunków
przedstawionych w Utworach. W przypadku gdy na zdjęciu występować będą osoby
trzecie Uczestnik powinien posiadać zgodę tych osób (lub ich przedstawicieli
ustawowych) na uwiecznienie ich wizerunku oraz rozpowszechnianie ich wizerunku
bez dodatkowej opłaty na portalach społecznościowych, stronach internetowych
Zleceniodawcy (Organizatora) oraz RMF FM, w przekazach marketingowych i
reklamowych. W takim samym zakresie Uczestnik wyraża zgodę z związku z
własnym wizerunkiem przedstawionym na zdjęciu.
4. Uczestnik, którego zgłoszenie zostanie wybrane przez Prezentera ponadto wyraża
zgodę na utrwalenie jego głosu w trakcie audycji radiowej, w której zostanie
ogłoszony Zwycięzca Nagrody Głównej.
5. Zwycięzca Nagrody na życzenie Zleceniodawcy zawrze z nim w formie pisemnej
odrębną umowę przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów zawartych
w danym Zgłoszeniu konkursowym.
§7 Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnicy powinni zgłaszać do Organizatora
w formie pisemnej na adres: The Digitals, ul. Mangalia 2a, 02-758 Warszawa, lub
mailowej na adres konkurs@drgerard.eu z dopiskiem „Beztroskie lato z dr
Gerard” najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu, którego
dotyczy reklamacja. Za rozstrzyganie reklamacji odpowiada Organizator.
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2. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 14 dni od daty otrzymania danej
reklamacji przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.
3. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza ani nie ogranicza praw wynikających z
rękojmi i gwarancji ani prawa dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.
4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny
adres korespondencyjny Uczestnika, na który Uczestnik chce otrzymać
odpowiedź oraz powody reklamacji.
5. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie na adres
podany w reklamacji.
§8 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie

www.drgerard.eu pod

odnośnikiem „Regulamin Konkursu”.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W
sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować
będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu
cywilnego.

9

