Regulamin konkursu „DIY z klejem POXIPOL®”

I Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod
nazwą „DIY z klejem POXIPOL®”.
2. Organizatorem konkursu jest Nuorder Sp. Z o.o. – agencją działającą na zlecenie Fenedur S.A.”
z siedzibą w 18 de julio 1117 Piso 2 , Montevideo, Uruguay.
3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Fenedur S.A.

II Uczestnicy konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba, spełniająca następujące kryteria:
- pełnoletnia osoba fizyczna,
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz osoby spokrewnione lub
spowinowacone z twórcą pytań konkursowych - Blogerem.
3. Uczestnik konkursowy wraz z dodaniem zgłoszenia konkursowego potwierdza iż zapoznał się
z niniejszym Regulaminem oraz go akceptuje

III Zasady konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się wraz z zamieszczeniem notki konkursowej na stronie internetowej –
blogu www.haart.pl prowadzonej przez Blogera.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
3. Zadaniem w Konkursie jest :
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Udzielenie odpowiedzi na 1 pytanie kreatywne zawarte w poście konkursowym: Jak
wykorzystasz klej POXIPOL®?
a) Odpowiedź ma zostać umieszczona w komentarzu pod w/w notką.
b) Odpowiedź nie może być skopiowana od innego uczestnika konkursu.
4. Konkurs będzie trwał od godziny 14:00 w dniu 12 kwietnia 2018 r., do godziny 23 : 59 w dniu
19 kwietnia 2018 r. Okres ten dalej zwany jest "Czas Trwania Konkursu".
5. Spośród wszystkich dobrych odpowiedzi na pytania edukacyjne Bloger wybierze trzy
najbardziej kreatywne odpowiedzi na pytanie kreatywne.

IV Nagrody w konkursie
1. W Konkursie przewidziano następującą Nagrodę:
I nagroda: wiertarka udarowa o wartości 115,00 zł (sto piętnaście złotych 00/100) brutto,
zestaw produktów POXIPOL® (3 produkty w wersji metalicznej, 3 w wersji przezroczystej) o
łącznej wartości 60 zł (sześćdziesiąt złotych 00/100) brutto oraz dodatkowa nagroda pieniężna
w wysokości 19 zł (dziewiętnaście złotych 00/100).
II nagroda: opalarka o wartości 103,00 zł (sto trzy złote 00/100) brutto, zestaw produktów
POXIPOL® (3 produkty w wersji metalicznej, 3 w wersji przezroczystej) o łącznej wartości 60 zł
(sześćdziesiąt złotych 00/100) brutto oraz dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 18 zł
(osiemnaście złotych 00/100).
III nagroda: zestaw noży modelarskich Nagroda o wartości 103,00 zł (sto trzy złote 00/100)
brutto, zestaw produktów POXIPOL® (3 produkty w wersji metalicznej, 3 w wersji
przezroczystej) o łącznej wartości 60 zł (sześćdziesiąt złotych 00/100) brutto oraz dodatkowa
nagroda pieniężna w wysokości 18 zł (osiemnaście złotych 00/100)
2. Nagrody, opisane w ust. 1 powyżej, zostaje przyrzeczona na rzecz Laureatów pierwszych
trzech miejsc w Konkursie, wyłonionych przez Komisję Konkursową.
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3. Dodatkowa Nagroda Pieniężna przewidziana przez Organizatora, o której mowa w ust. 1
powyżej, nie będzie wypłacona Laureatom Konkursu lecz pobrana (potrącona) przez
Organizatora jako zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 41 ust. 7 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, z tytułu łącznej wartości nagród (rzeczowej i dodatkowej
Nagrody pieniężnej) wygranych w Konkursie przez Laureatów. Organizator jako płatnik,
zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prześle
podatek od Nagrody ( rzeczowej i pieniężnej) w wysokości 10% łącznej wartości Nagród
(rzeczowej i pieniężnej) do właściwego urzędu skarbowego.
4. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inną nagrodę oraz niemożliwa jest wypłata
równowartości nagrody.
5. Osoba, której przyznano nagrodę rzeczową, o której mowa w niniejszym paragrafie, powinna
skontaktować się z Blogerem w wiadomości prywatnej podając poniższe dane:
- Imię i nazwisko
- Adres dostarczenia przesyłki
- Numer telefonu dla kuriera
6. Bloger zobowiązany jest do przekazania danych osobowych, o których mowa w powyższym
podpunkcie drugiemu organizatorowi konkursu - NuOrder.

V Zasady przyznawania i wydawania nagród
1. Jeden Zwycięzca może otrzymać tylko jedną nagrodę, o której mowa w punkcie IV.
2. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej przez Blogera, za pomocą komentarza pod
wpisem znajdującą się na blogu w dniu 23 kwietnia 2018.
3. W odpowiedzi na opublikowany komentarz Zwycięzca jest zobowiązany w ciągu 2 dni przesłać
Blogerowi na wskazanego maila dane adresowe do wysłania nagrody.
4. Organizator wyśle Zwycięzcy nagrodę pocztą kurierską w terminie 30 dni roboczych od dnia
otrzymania danych adresowych.
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5. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.
6. Zwycięzca, przy odebraniu nagrody zobowiązuje się do sprawdzenia przesyłki. Jeżeli przesyłka
jest uszkodzona, Zwycięzca zobowiązany jest do spisania protokołu szkody, który posiada
kurier.
7. Zwycięzca może zrzec się prawa do wygranej nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do
nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny ani na żadną
inną formę rekompensaty.
8. Organizator podejmuje tylko jedną próbę dostarczenia nagrody.
9. Nagrody stanowią przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350 ze zm.).

VI Prawa i obowiązki uczestników
1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu.
2. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z
udziału w Konkursie.
3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem,
sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie,
społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etykiety.

VII Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje dotyczące nagród w Konkursie powinny być składane w formie pisemnej oraz
elektronicznej. Reklamacje mogą być składane pod adresem „NuOrder Sp. z o.o.”, ul.
Idźkowskiego 4/10, 00-442 Warszawa lub pod adresem e-mail: biuro@nuorder.pl
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2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację,
jak również powód reklamacji i żądanie składającego reklamację.
3. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji i powiadomienia Uczestnika o
sposobie rozstrzygnięcia w terminie 14 dni od jej otrzymania.

VIII Dane osobowe i prawa własności intelektualnej
1. Dane osobowe uczestników konkursu, zostaną wykorzystane tylko do realizacji nagród.
Wszelkie dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie.
2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie. Przesłanie przez
Użytkownika

Zgłoszenia zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 jest równoznaczne z

udzieleniem przez Uczestnika nieodpłatnej zgody na wykorzystanie Zgłoszenia lub jego
elementów przez Organizatora na stronach internetowych w związku z promocja Konkursu.
3. Zgłoszenie Pracy Konkursowej przez Uczestnika na Konkurs oznacza udzielenie Organizatorowi
licencji na korzystanie z przedmiotowej Pracy Konkursowej przez Organizatora bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych oraz bez odpłatności w związku z informacjami o Konkursie na
następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania utworu, w sposób inny niż określony w pkt. b) - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną
(również w sieci kablowej i telewizji kodowanej), nadanie z wykorzystaniem taśm
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magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity,
równoległe i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację telewizyjną, a
także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (sieć Internet lub inne sieci komputerowe),
wykorzystanie w technologii UMTS i GPRS,
d) wykorzystanie utworu celem produkcji opakowań produktów pod dowolną marką.
e) wyświetlanie w kinie,
f) tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, dokonywanie opracowania utworu, w
tym w szczególności modyfikowanie utworu, dokonywania korekt, skrótów, przeróbek,
adaptacji utworu, łączenia utworu z innym utworem bez nadzoru autorskiego,
g) publikacja w środkach masowego przekazu,
h) wykorzystanie utworu we wszelkich materiałach reklamowych i swobodne korzystanie z
utworu w celu prowadzenia reklamy i promocji produktów pod dowolną marką
i) włączenie utworu do utworu audiowizualnego
j) udzielanie dalszych licencji na wszystkich wymienionych wyżej polach eksploatacji
4. Każdy Uczestnik zezwala Organizatorowi oraz innym podmiotom upoważnionym przez
Organizatora na dokonywanie opracowań zgłoszonych prac konkursowych oraz na swobodne
rozporządzenie i korzystanie z opracowań.
5. Na żądanie Organizatora Uczestnik jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia przeniesienia
praw autorskich w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie pod rygorem odmowy
wydania nagrody.
6. Każdy z Uczestników przez przystąpieniem do Konkursu akceptuje warunki niniejszego
Regulaminu.
7. Administratorem danych osobowych jest „NuOrder Sp. z o.o.”- z siedzibą w Warszawie, 00-442,
przy ul. Idźkowskiego 4/10. Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia udziału w
Konkursie, wyboru zwycięzcy oraz przekazania nagrody. Uczestnikom Konkursu przysługuje
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prawo dostępu do treści ich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.

XIX Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.
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