„KONKURS SYLWESTER 2011 Z DYNACORD” - Wygraj firmowy zestaw z logo producenta – Torba, Bluza plus T-shirt
DYNACORD mogą być Twoje!!!
Masz niepowtarzalną okazję stać się właścicielem jednego z trzech atrakcyjnych, markowych zestawów DYNACORD.
Wejdź na stronę konkursu www.tommex.pl, zrób zdjęcie z imprezy Sylwestrowej z Dynacord’em, wyślij email i weź udział w
konkursie „KONKURS SYLWESTER 2011 Z DYNACORD” na najlepsze zdjęcie z imprezy Sylwestrowej z wykorzystaniem sprzętu
marki DYNACORD.
Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu pod nazwą „KONKURS SYLWESTER 2011 Z DYNACORD”.
§ 1 Organizator
Organizatorem Ogólnopolskiego konkursu pod nazwą „KONKURS SYLWESTER 2011 Z DYNACORD”, dotyczącego najlepszego
zdjęcia z imprezy Sylwestrowej z wykorzystaniem sprzętu marki DYNACORD (zwany dalej „Konkurs”) jest Tommex Żebrowscy Sp.
J. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Arkadowej 29/3, KRS 0000088147, NIP: 527-00-18-521 (Tommex).
§ 2 Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
zamieszkałe na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Tommex ani członkowie ich najbliższych rodzin, tj. małżonkowie, dzieci,
rodzice i rodzeństwo.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie następujących czynności łącznie:
3.1. Wejście na stronę regulaminu konkursu www.tommex.pl i zapoznanie się z jego treścią;
3.2. Samodzielne zrobienie zdjęcia z imprezy Sylwestrowej z wykorzystaniem sprzętu marki DYNACORD i wysłanie go
mailem na adres marzena@tommex.com.pl wraz z jego tytułem i opisem, w tytule email wpisując „Konkurs
Dynacord”.
3.3. Odesłanie wypełnionego formularza kontaktowego. Formularz kontaktowy zostanie wysłany e-mailowo przez
Organizatora po nadesłaniu zdjęcia konkursowego i będzie zawierał m. in. prośbę o podanie danych kontaktowych,
adresu umożliwiającego ewentualne wysłanie nagrody (w przypadku wygranej), tytułu zdjęcia, opisu zdjęcia.
4. Nadesłanie zdjęcia konkursowego przez uczestnika konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem, iż zdjęcie jest
autorstwa danego uczestnika.
5. Uczestnicy mogą ewentualnie wedle swojego wyboru publikować swoje zdjęcia konkursowe równolegle na fun page
www.facebook.com/DynacordPolska.
6. Zdjęcia należy przesyłać w formacie JPG, rozmiar pliku do minimum 0,5 MB. Fotografia może podlegać obróbce
komputerowej.
7. Każdy uczestnik może nadesłać kilka zdjęć konkursowych.
8. Do puli zwycięzców może zostać zakwalifikowane tylko jedno zdjęcie uczestnika.
§ 3 Czas trwania i miejsce urządzenia Konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 27.12.2011r. i trwać będzie do dnia 06.01.2012. godz. 24:00.
2. Wygrywają 3 osoby, które nadeślą najlepsze zdjęcia konkursowe.
3. Zwycięzców wyłoni komisja złożona z pracowników Tommex.
4. Ogłoszenie listy zwycięzców odbędzie się w dniu 10.01.2012r. na stronie www.tommex.pl.
§ 4 Nagrody i Ocena
1. W Konkursie do wygrania są trzy zestawy gadżetów reklamowych producenta produktów marki DYNACORD z logo
producenta, każdy o wartości 500 PLN w konfiguracji: Torba, Bluza + T-shirt w wybranym rozmiarze (M-XXL).
2. Nagrody ufundowane są przez Tommex.
3. Komisja wybierze najciekawsze zdjęcia prezentujące sprzęt marki DYNACORD w Sylwestrowym charakterze. Ocena
nadesłanych na konkurs zdjęć odbędzie się w oparciu o m.in. ich oryginalność i wyjątkowość, aspekt estetyczny,
humorystyczny, pomysłowość, kreatywność.
4. Spośród nadesłanych fotografii komisja wybierze zwycięzców.
§ 5 Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wybrani spośród uczestników, którzy nadeślą najlepsze zdjęcia z uwzględnieniem tematu
konkursu.
2. Warunkiem otrzymania którejkolwiek z nagród jest spełnienie przez zwycięzców wszystkich postanowień niniejszego
Regulaminu, w tym przeniesienia praw autorskich, o czym mowa w § 9 niniejszego Regulaminu.
3. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartości pieniężne ani na inne nagrody.
4. Tommex zastrzega sobie prawo do zmiany nagród wymienionych w § 4, w zależności od ich dostępności.
5. Uczestnik Konkursu może wygrać tylko jeden zestaw nagród w Konkursie.
§ 6 Wręczenie nagrody
1. Zdobywcy nagród wymienionych w §4 ust.1 zostaną poinformowani o tym fakcie przez przedstawiciela Tommex mailowo
na adres e-mail podany w formularzu kontaktowym o ile różni się od adresu z którego uczestnik nadesłał zdjęcie
konkursowe.
2. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub firmą kurierską na adres wskazany e-mailowo przez zwycięzców Konkursu na koszt
Tommex.
3. Nieodebranie nagród w uzgodnionym terminie w ciągu 14 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia o wygranej
powoduje utratę prawa do nagrody i przepadek nagrody, chyba że nastąpiło to z usprawiedliwionych powodów
niezależnych od stron. W takim przypadku zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się niezwłocznie z Tommex w celu
ustalenia drugiego terminu wysłania nagrody. Nieodebranie nagród w drugim uzgodnionym terminie powoduje utratę
prawa do nagrody i przepadek nagrody.
4. Tommex nie ponosi odpowiedzialności za:
a) nieprawidłowości w wypełnieniu formularza kontaktowego, w tym podanie błędnych danych teleadresowych,
b) niemożność skontaktowania się z uczestnikiem pod podanym przez niego adresem email,
c) zmianę miejsca pobytu uczestnika w czasie trwania Konkursu lub zmianę innych danych osobowych,
uniemożliwiającą skontaktowanie się z uczestnikiem, i związany z tym przepadek nagrody,
d) nie dojście do uczestnika prawidłowo wysłanego powiadomienia o wygranej i związany z tym przepadek nagrody.

Uczestnik nie może przenieść prawa do przyznanej nagrody na osoby trzecie, chyba że Tommex wyrazi na to pisemną
zgodę.
6. W przypadku utraty prawa do nagrody i przepadku nagrody, spośród osób spełniających warunki określone w §5 ust.1-2
wyłoniona zostanie kolejna osoba.
§ 7 Odpowiedzialność organizatora
1. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.
Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Tommex nie będzie dokonywać weryfikacji materiałów nadesłanych przez uczestników konkursu i danych wskazanych
przez uczestników Konkursu w formularzach kontaktowych. Tommex nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie
nieprawidłowości w powyższym zakresie, w tym za przypadki uczestnictwa przez osoby nieuprawnione, nadesłanie
materiałów nie będących autorstwa uczestnika itp.
3. Tommex zastrzega sobie prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim, w tym odmówić
przyznania nagrody, uczestnikowi, w stosunku do którego Tommex podjęła uzasadnione podejrzenie o działalności
sprzecznej z niniejszym Regulaminem.
4. Tommex zastrzega sobie prawo, jeżeli będą wymagać tego okoliczności ustalone przez Tommex, zakończenia,
przerwania lub unieważnienia w części lub w całości Konkursu bez możliwości dochodzenia ze strony uczestników
jakichkolwiek roszczeń, odszkodowań lub innych należności.
5. Tommex nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w działaniu sieci internetowej, w działaniu
systemów informatycznych Tommex, w szczególności z winy operatorów połączeń internetowych lub uczestnika.
6. Ta promocja nie jest sponsorowana, administrowana, ani zorganizowana przez Facebook. Dołączając do konkursu
uczestnicy przekazują swoje prywatne informacje organizatorowi (Tommex). Informacje te zostaną wykorzystane do celów
promocyjnych konkursu.
§ 8 Dane osobowe uczestników
1. Tommex informuje, że wskazane przez uczestników Konkursu dane osobowe będą przechowywane w sposób
zabezpieczający przed ich ujawnieniem i przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. No 101, poz.926 z późn. zm.).
2. Tommex informuje, że wskazane przez uczestników Konkursu dane osobowe uczestników Konkursu będą gromadzone
do celów związanych z Konkursem, oraz celów reklamowo-marketingowych.
3. Uczestnicy wyrażają zgodę, w razie wygrania nagrody konkursowej, na nieodpłatne wykorzystanie ich imienia, nazwiska
przez Tommex dla celów reklamowo-marketingowych, a w szczególności opublikowanie na liście zwycięzców na stronie
www.tommex.pl i fun page Dynacord Polska.
4. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym.
§ 9 Prawa autorskie
1. Przesłanie zdjęcia konkursowego przez uczestnika Konkursu stanowi jednocześnie wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych do celów związanych z Konkursem, oraz opublikowanych materiałów do celów reklamowomarketingowych.
2. Zwycięzcy konkursu zobowiązują się do nieodpłatnego przeniesienia majątkowych praw autorskich do przesłanych zdjęć
konkursowych pod rygorem utraty prawa do nagrody i przepadku nagrody. Tommex ma prawo do nieodpłatnego
wielokrotnego wykorzystania zdjęć nadesłanych przez nagrodzone osoby w swoich działaniach reklamowomarketingowych.
§10 PODATEK DOCHODOWY
1. Nagrody otrzymane przez uczestników Konkursu stanowią dochód związany z uczestnictwem w konkursie w rozumieniu
art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj w Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz.
176 z późn. zm.) zwana dalej "ustawą o pdof".
2. W przypadku, gdy wartość nagród otrzymanych przez uczestnika Konkursu będących towarami i nieodpłatnymi
świadczeniami nie przekracza jednorazowo kwoty określonej w art. 21 ust 1 pkt 68 ustawy o pdof dochód z tego tytułu nie
podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (na podstawie art. 21. ust 1 pkt 68 ustawy o pdof).
3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nie dotyczy nagród otrzymanych przez uczestnika Konkursu w
związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. W takim przypadku nagrody stanowią przychód z
działalności gospodarczej.
§ 11 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez uczestników Konkursu wyłącznie w formie
pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem poleconym na adres siedziby Tommex, przez cały czas trwania
Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia listy zwycięzców, o czym mowa w §3 ust.4
niniejszego Regulaminu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani
zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym. Decyzja Tommex co do zgłoszonej
reklamacji jest ostateczna.
3. Regulamin niniejszy znajduje się na stronie internetowej www.tommex.pl
4. Tommex zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w tym do zmiany nagrody. Zmiany do Regulaminu będą
obowiązywać od momentu umieszczenia Regulaminu w zmienionej formie na stronie internetowej www.tommex.pl
5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
6. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć na tle wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Tommex. Jednak skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić
wyłącznie po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, określonego w ust.1 i 2 niniejszego paragrafu.
7. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.
5.

Życzymy powodzenia i czekamy na zdjęcia konkursowe!

