
Regulamin konkursu „Jesień w Ogrodzie” 
 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Regulamin konkursu „Jesień w Ogrodzie” określa warunki i zasady konkursu „Jesień w 

Ogrodzie” edycja 2017, zwanego dalej „Konkursem”. 

2. 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”. 

3. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

4. Konkurs będzie trwać: od dnia 06.09.2017 do 30.10.2017. 

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

 

 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

§ 2 

1. W Konkursie mogą brać udział przedsiębiorcy (osoby prawne, osoby fizyczne lub jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą), a 

także osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które ukończyły 18 lat oraz są 

obywatelami Rzeczpospolitej  Polskiej.  

2. Podmioty, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w regulaminie 

zwane są dalej „Uczestnikami”. 

3. Aby wziąć udział w Konkursie należy: 

a) Przesłać wykonane przez siebie zdjęcie lub w przypadku przedsiębiorcy zdjęcie zrobione w 

ramach jego działalności gospodarczej, w tym na jego zlecenie (max. 3 różne zdjęcia, 

minimalny rozmiar: 2480x3508 pikseli, jedno zdjęcie nie może przekroczyć 10 MB) w formacie 

*.jpg lub *.bmp na adres kruszywa@cemex.com. 

b) W temacie e-maila wpisać „JESIEŃ W OGRODZIE” i podać dane kontaktowe tj. imię i nazwisko, 

adres korespondencyjny, numer telefonu oraz proponowany tytuł zdjęcia. 

c) W pracach konkursowych nie zezwala się na stosowanie fotomontaży, polegających na 

łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian 

oryginalnej kompozycji zdjęcia.  

d) Fotografie zgłaszane do Konkursu nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w 

szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – 

w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, 

zawierających nagość, pornografię, erotykę, obrażające uczucia innych osób, w tym również 

uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, 

naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi 

(np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.  
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e) Uczestnicy, którzy podadzą nieprawdziwe informacji lub nie spełnią któregokolwiek z 

wymogów określonych w niniejszym Regulaminie, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani. 

4. 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. Jeżeli przedsiębiorca zgłasza zdjęcie, do którego posiada pełne autorskie prawa 

majątkowe, ale nie posiada autorskich praw osobistych, zobowiązany jest on do podania w 

zgłoszeniu również autora zgłaszanego zdjęcia, z zastrzeżeniem że w przypadku wygranej 

zostanie przyznana tylko jedna nagroda dla uczestnika zgłaszającego zdjęcie do konkursu. 

5. Zgłoszenia bez imienia i nazwiska lub z niepełnymi ww. danymi lub przesłane po terminie czy 

niespełniające wymogów technicznych nie będą uwzględnione w Konkursie.  

6. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w 

terminie do dnia 20 listopada 2017 roku. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie 

internetowej www.kruszywaorgodowe.pl. 

7. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez Uczestnika nieodpłatnej licencji dla 

Organizatora na 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.  

 

8. Autor zdjęcia nadesłanego do Konkursu zachowuje nadal pełnię autorskich praw majątkowych 

do zdjęcia. CEMEX Polska ma tylko prawo publikować je zgodnie z zasadami Konkursu w tym 

licencją określoną w ust. 7. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody uczestnikom niespełniającym 

wymogów określonych w niniejszym regulaminie. 

 

 

Nagrody i zasady ich przyznawania 

§ 3 

1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez 

organizatora. 

2. Jury dokonuje oceny nadesłanych prac po zakończeniu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę 

m.in. jakość, oryginalność, kreatywność nadesłanych fotografii oraz ich estetykę. 

3. Jury na podstawie oceny własnej wyłoni dwóch uczestników, zwanych dalej „Zwycięzcami”, 

którym przyzna nagrody. Spośród zwycięskich prac Jury przyzna: 

a. 1. miejsce za najlepsze zdjęcie 

b. Wyróżnienie dla drugiej najlepszej pracy 

4. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także, do nieprzyznania nagród, jak 

również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników. 



5. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich Uczestników 

Konkursu. 

6. W skład Jury będą wchodzić 3 pracowników CEMEX z Zespołu Rozwoju Sprzedaży 

7. Nagrodami w Konkursie są dwa bony na zakup kruszywa dekoracyjnego: 

a) Za zajęcie pierwszego miejsca: bon o wartości 500 zł netto oraz nagroda pieniężna w 

wysokości 56 PLN (wartość podatku). 

b) Wyróżnienie: bon o wartości 150 zł netto oraz nagroda pieniężna w wysokości 17 PLN 

(wartość podatku). 

8. O przyznaniu nagrody Organizator poinformuje Uczestnika pocztą elektroniczną, na podany 

adres mailowy, z którego nastąpiło zgłoszenie na konkurs. Wyniki zostaną również 

opublikowane na stronie internetowej www.kruszywaogrodowe.pl. 

9. Nagrody będą wysyłane na adres wskazany przez Uczestnika w wiadomości mailowej. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem firmy 

dostarczającej nagrody. Odbiór nagrody zostanie potwierdzony poprzez podpisanie protokołu 

odbioru nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przekazania nagrody. 

10. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Zwycięzca Konkursu 

nie ma ponadto prawa do scedowania nagrody na inną osobę.  

11. 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%. 

12. Nagrody nieodebrane do dnia 31.12.2017 r. przepadają i przechodzą na własności organizatora 

Konkursu.  

13. Nieprzekazanie nagrody wskutek niepodania danych osobowych lub/i teleadresowych , 

podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez Zwycięzcę Konkursu 

oznacza utratę prawa do odbioru nagrody, która to nagroda przechodzi na własność 

Organizatora. 

 

Reklamacje dotyczące Konkursu 

§ 4 

1. Każdemu Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach 

związanych z Konkursem. 

2. Reklamacja powinna zawierać: 

a. Imię i nazwisko Uczestnika, 

b. Opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem, 

c. Adres korespondencyjny. 

3. Reklamację należy składać listownie na adres siedziby Organizatora. 

4. Reklamacje zawierające powyższe dane zostaną rozpatrzone przez Organizatora Konkursu w 

ciągu 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji. Odpowiedzi na reklamacje zostaną wysłane 

listem poleconym na adres Uczestnika, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych przed upływem 

terminu wskazanego w poprzednim zdaniu. 

5. Ostateczny termin składania reklamacji kończy się z upływem 7 dni od daty ogłoszenia 

wyników Konkursu. Reklamacje nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

6. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna, co nie wyłącza prawa 

uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

 



Postanowienia końcowe 

§  5 

1. Treść regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.kruszywaogrodowe.pl, oraz w 

siedzibie Organizatora. 

2. Przystąpienie przez Uczestnika do konkursu jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na 

przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej. 

3. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych dla celów niezbędnych do realizacji Konkursu. 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. 

4. Przystąpienie przez Uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy prawa polskiego. 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.09.2017 roku. 
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