REGULAMIN COMIESIĘCZNEGO KONKURSU
Zdjęcia miesiąca w grupie Malujemy obiektywami Samyang w serwisie społecznościowym
Facebook (www.facebook.com)
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§1
[POSTANOWIENIA OGÓLNE]
Konkurs jest organizowany pod nazwą „Malujemy obiektywami Samyang” w serwisie
Facebook i w dalszej części Regulaminu zwany będzie: "Konkursem".
Organizatorem Konkursu, zwanym dalej „Organizatorem” jest F.H. Foto – Technika
Edward Małota z siedzibą w Gdańsku, ul. Ks. Robaka 63c, 80-119 Gdańsk, NIP: 584-03506-73, REGON: 190506232; adres strony internetowej: foto-technika.pl;
Rachunek Bankowy: 38 1140 1065 0000 4026 2800 1001, mBank
Konkurs jest przeprowadzany wyłącznie w Internecie, w serwisie społecznościowym
„Facebook” (www.facebook.com)
Konkurs przeprowadzany jest co miesiąc począwszy od października 2019 roku.
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§2
[WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE]
Uczestnikiem Konkursu, dalej zwanym „Uczestnikiem”, może być każda osoba
fizyczna, która:
a) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
c) posiada profil użytkownika w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym
pod adresem internetowym www.facebook.com,
d) jest członkiem grupy „Malujemy obiektywami Samyang” w serwisie Facebook,
e) nie jest pracownikiem Organizatora ani członkiem rodziny pracownika Organizatora.
Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za
pisemną zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Brak
przedstawienia pisemnej zgody na żądanie Organizatora wyklucza możliwość
uzyskania Nagrody.
§3
[ZASADY KONKURSU]
Zadaniem konkursowym Uczestnika Konkursu jest publikacja w grupie „Malujemy
obiektywami Samyang” w serwisie Facebook zdjęć wykonanych obiektywem marki
Samyang o tematyce podanej przez moderatora grupy podanego w jej opisie w pierwsze
dni każdego miesiąca.
Fotografia musi być opublikowana w okresie trwania Konkursu (w danym miesiącu) i
musi być wykonana samodzielnie przez Uczestnika.
Każdy Uczestnik może opublikować dowolną liczbę własnych, autorskich fotografii.
Fotografie muszą stanowić prace indywidualne. Fotografie autorstwa więcej niż jednej
osoby nie będą rozpatrywane. W przypadku opublikowania fotografii przez więcej niż
jedną osobę, za Uczestnika Konkursu uznana będzie ta osoba, która opublikowała
zdjęcie jako pierwsza, chyba że inna osoba dowiedzie u Organizatora swoich praw
autorskich do zdjęcia.
Uczestnik konkursu ponosi odpowiedzialność prawną w wypadku publikowania nie
swoich zdjęć w ramach konkursu.
§4
[NAGRODA]

1. Wygraną w Konkursie są nagrody przyznawane w ostatnie dni miesiąca spośród zdjęć
tygodnia,
które
wybierane
i
publikowane
są
na
stronie
www.facebook.com/SamyangPolska/ oraz www.instagram.com/samyang_polska/.
Publikacja zwycięskiego zdjęcia odbywa się w grupie „Malujemy obiektywami
Samyang” oraz na stronach Samyang Polska w serwisie Facebook oraz Instagram w
ostatnie dni miesiąca.
Nagroda jest każdorazowo ustalana przez Organizatora ze zwycięzcą i stanowi rabat na
zakup obiektywów firmy Samyang bądź akcesoriów marki Benro, Phottix, Shimoda.
Zdjęcie miesiąca:
 Miejsce pierwsze i zdjęcie z największą ilością „polubieni”: 30 % zniżki
 Miejsce drugie: 25 % zniżki
 Miejsce trzecie: 20 % zniżki
Rabat liczony jest o cen referencyjnych F.H. Foto-Technika.
2. Zdobywcami nagrody w Konkursie będą Uczestnicy, którzy wykonają i opublikują
najlepsze fotografie.
Wytypowane zostaną w każdym tygodniu 3 zdjęcia tygodnia, oraz jedno zdjęcie z
największą liczbą „polubieni” przez członków grupy.
Wyróżnione zdjęcia tygodnia biorą udział w konkursie na najlepsze zdjęcia miesiąca.
3. Najlepsze fotografie zostaną wybrane spośród fotografii Uczestników Konkursu przez
przedstawicieli Foto-Technika, według ich niezależnej oceny, dokonywanej z
uwzględnieniem walorów estetycznych fotografii, kompozycji obrazu oraz stopnia
oryginalności i zgodności z zadaną tematyką.
4. Celem potwierdzenia woli przyjęcia Nagrody, wytypowany Uczestnik powinien zgłosić
chęć odbioru Nagrody pocztą elektroniczną na adres e-mail: d.jakowski@fototechnika.pl w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia opublikowania wyników, pod rygorem
wygaśnięcia prawa do Nagrody.
5. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie wytypowany pracownik
Organizatora.
§5
[WARUNKI WYDANIA NAGRODY I DANE UCZESTNIKÓW KONKURSU]
1. Warunkiem i w celu uzyskania Nagrody Głównej lub Wyróżnienia konieczne jest
podanie przez Uczestnika Konkursu, na wezwanie Organizatora prawdziwych danych
osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, adresu
zamieszkania, numeru tel. kontaktowego. Wezwanie Organizatora do podania takich
danych może być złożone w wiadomości prywatnej, w statusie Organizatora, albo
komentarzu zamieszczonym przez Organizatora w serwisie Facebook. Wezwanie takie
może być zamieszczone także w publikacji wyników Konkursu.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem Nagrody
Głównej lub upominku za Wyróżnienie.
3. Warunkiem uzyskania Nagrody Głównej lub Wyróżnienia jest złożenie przez
Uczestnika Konkursu, za pośrednictwem poczty e-mail, oświadczenia o następującej
treści:
Oświadczam że jestem wyłącznym autorem i właścicielem fotografii zgłoszonej przeze mnie
do Konkursu Zdjęcie miesiąca w grupie „Malujemy obiektywami Samyang” w serwisie
społecznościowym Facebook (www.facebook.com) i przysługuje mi pełny zakres
majątkowych i osobistych praw autorskich do fotografii.
Organizator ma prawo zażądać złożenia takiego oświadczenia przez Uczestnika w formie
pisemnej.

