
Regulamin konkursu „Jesień w Ogrodzie” 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

• Regulamin konkursu „Jesień w Ogrodzie” określa warunki i zasady konkursu „Jesień w Ogrodzie” edycja 2017 zwanego dalej                

konkursem. 

• Organizatorem konkursu „Jesień w Ogrodzie”: jest   

CEMEX Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Łopuszańskiej 38D, 02-232 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców                  

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy               

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037375, NIP 951-14-96-432, REGON 012192639, wysokość kapitału            

zakładowego 314.268.600,00 zł, zwana dalej Organizatorem. 

• Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

• Konkurs będzie trwać : od dnia 06.09.2017 do 30.10.2017 

• Uczestnicy mogą wziąć udział w konkursie  zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. 

 

 

Warunki uczestnictwa w Promocji 

§ 2 

 

• W Konkursie mogą brać udział przedsiębiorcy (osoby prawne lub fizyczne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości                

prawnej, prowadzące działalność gospodarczą), a także osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej zwani dalej            

„Uczestnikami”, którzy w czasie trwania konkursu: 

• Prześlą wykonane przez siebie zdjęcie (max. 3 różne, minimalny rozmiar: 2480x3508 pikseli) w formacie *.jpg lub *.bmp na adres                  

kruszywa@cemex.com 

• W temacie e-maila wpiszą „JESIEŃ W OGRODZIE” i podadzą dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer                 

telefonu oraz proponowany tytuł zdjęcia 

• Uczestnicy mogą przesyłać na Konkurs wyłącznie zdjęcia, odnośnie których są uprawnieni do wykonywania całości autorskich              

praw majątkowych. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z potwierdzeniem posiadania przez Uczestnika praw               

autorskich do nadesłanych zdjęć  

• Zgłoszenia bez imienia i nazwiska lub z niepełnymi danymi lub przesłane po terminie czy nie spełniające wymogów technicznych                 

nie będą brały udziału w Konkursie.  

• Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 20 listopada 2017              

roku.  

• Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez Uczestnika nieodpłatnej licencji dla Organizatora do wykorzystania              

zdjęć na następujących polach eksploatacji:  

a)utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na  

jakimkolwiek nośniku w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na każdym nośniku  

audiowizualnym, dysku komputerowym oraz na wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego),  

b)wprowadzanie do pamięci komputera, w tym do pamięci sieciowego serwera komputerowego i do sieci komputerowej (w tym                  

sieci Internet); 

c)rozpowszechnianie, w tym publiczne odtwarzanie, nadawanie oraz udostępnianie w taki  

sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do zdjęcia w miejscu i w czasie przez siebie wybranym m.in. udostępnianie w Internecie w                    

dowolnej technice.  

 

• Autor zdjęcia nadesłanego do Konkursu zachowuje nadal pełnię autorskich praw majątkowych do zdjęcia. CEMEX ma tylko prawo                 

publikować je zgodnie z zasadami Konkursu w tym licencją określoną w ust. 9. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody uczestnikom nie spełniającym wymogów określonych w niniejszym              

regulaminie. 

 

 

Nagrody i zasady ich przyznawania 

 

§ 3 

• Nagrodami w konkursie są 2 bony na zakup kruszywa dekoracyjnego: 

Za zajęcie pierwszego miejsca: Bon o wartości 500 zł netto oraz nagroda pieniężna w wysokości 56 PLN (wartość podatku) 

Wyróżnienie: bon o wartości 150 zł netto oraz nagroda pieniężna w wysokości 17 PLN (wartość podatku). 

mailto:kruszywa@cemex.com


• Nagrody w konkursie zostaną przyznane 2 Uczestnikom. Wyboru laureatów dokona Organizator , na podstawie własnej oceny               

przesłanych zdjęć 

• O przyznaniu nagrody Organizator poinformuje Uczestnika pocztą elektroniczną, na adres mailowy, z którego nastąpiło             

zgłoszenie na konkurs.  

• Nagrody będą wysyłane za pośrednictwem kuriera, na adres wskazany przez Uczestnika. Organizator nie ponosi              

odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem firmy dostarczającej nagrody. 

• W przypadku kiedy odbiorcą nagrody będzie osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej od łącznej wartości             

nagrody zostanie pobrany podatek dochodowy od osób fizycznych według stawki 10%. 

 

 

Postanowienia końcowe 

§ 4 

• Treść regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.kruszywaogrodowe.pl, oraz w siedzibie Organizatora 

• Przystąpienie przez Uczestnika do konkursu jest równoczesne z wyrażaniem zgody na przesyłanie informacji handlowych              

środkami komunikacji elektronicznej. 

• Uczestnik przystępując do konkursu wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów niezbędnych do              

realizacji promocji. Administratorem danych osobowych jest CEMEX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Łopuszańska 38D,                 

kod pocztowy 02-232. Administrator danych informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych                   

osobowych osobie, której dane są przechowywane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich                

poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji ww. celów. 

• Przystąpienie przez Uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

http://www.kruszywaogrodowe.pl/

