Regulamin Konkursu Fotograficznego GP Batteries
„Cały rok z energią do życia. Edycja 2017”

§1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz czas trwania Konkursu pod nazwą Konkurs
Fotograficzny GP Batteries „Cały rok z energią do życia. Edycja 2017!”.
2. Organizatorem Konkursu jest GP Battery Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 36, 02-220 Warszawa, NIP: 5920008161 (zwany dalej
„Organizatorem”).
3. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy mają następujące znaczenie:
a) Uczestnik - osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie, spełniająca wymagania określone
w §3 Regulaminu.
b) Konkurs - opisany w niniejszym Regulaminie Konkurs.
c) Laureat - Uczestnik, któremu przyznano Nagrodę w Konkursie.
d) Nagroda - Nagroda opisana w §5 Regulaminu.
e) Regulamin - niniejszy Regulamin.
4. Nadzór nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem Konkursu, czynnościami
wyłaniania Laureatów oraz wydawania Nagród sprawować będzie Komisja Konkursowa (zwana
dalej: „Komisją Konkursową”).
5. Do zadań Komisji Konkursowej należy wybór Laureatów Konkursu, jak również stwierdzanie
ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do
przekazania Nagród Laureatom oraz terminów ich dostarczenia. Zadania Komisji Konkursowej
określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.
6. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest poprzez stronę
internetową http://www.konkursfotogp.pl.
§2. Miejsce i czas trwania Konkursu
1. Konkurs przeprowadzany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od dnia 06.03.2017 r.
do 01.12.2017 r.
2. Konkurs podzielony jest na trzy etapy oraz finał:
a) I etap: od 06.03.2017 r. do 22.05.2017 r.
b) II etap: od 02.06.2017 r. do 21.08.2017 r.
c) III etap: od 07.09.2017 r. do 13.11.2017 r.
d) Finał: 01.12.2017 r.
§3. Uczestnicy Konkursu
1. W Konkursie może wziąć udział wyłącznie osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do
czynności prawnych tj. ukończyła 18 lat i nie została ubezwłasnowolniona częściowo lub
całkowicie.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby współpracujące z Organizatorem oraz członkowie
ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych,

rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające
w stosunku przysposobienia.
3. Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie nieodpłatne i dobrowolne.
4. Uczestnikiem jest osoba, która wykonała zadanie konkursowe, tj. wysłała fotografię na temat
określony w §4 Regulaminu, w okresie wskazanym w tymże.
§4. Zasady Konkursu
1. Zadaniem konkursowym jest nadesłanie fotografii zawierającej się w temacie Konkursu:
a) I etap: Góry.
b) II etap: Morza i jeziora
c) II etap: Lasy i parki.
Autorskie propozycje należy wysłać na adres: zgloszenie@konkursfotogp.pl. Wysłanie
fotografii jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie i akceptacją warunków
Regulaminu.
2. Uczestnik zgłaszając udział w Konkursie, oświadcza, że jest wyłącznym twórcą zdjęcia i posiada
prawa autorskie do niego.
3. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, przyjmowane są w okresie trwania Konkursu, tj. od
06.03.2017 r. do 22.05.2017 r. w ramach tematyki I etapu, od 2.06.2017 r. do 21.08.2017 r.
w ramach tematyki II etapu, od 07.09.2017 r. do 13.11.2017 r. w ramach tematyki III etapu.
Zgłoszenia przesłane w późniejszym terminie nie będą uwzględniane.
4. Komisja Konkursowa będzie dokonywała oceny fotografii pod kątem ich zgodności z tematem
Konkursu, kreatywnością, pomysłowością, oryginalnością.
5. Komisja Konkursowa wyłoni po 10 fotografii w każdym z trzech etapów, a następnie wyłoni
spośród nich 13 fotografii finałowych. Uczestnicy, którzy zgłosili wybrane fotografie będą
Laureatami Konkursu.
6. Decyzja Komisji Konkursowej zostanie ogłoszona w terminach: Laureaci I etapu: 30.05.2017 r.;
Laureaci II etapu: 29.08.2017 r.; Laureaci III etapu: 21.11.2017 r.; Laureaci finału: 01.12.2017
r. Zwycięskie fotografie Laureatów zostaną umieszczone w galeriach konkursowych na stronie
http://www.konkursfotogp.pl,
w
serwisie
społecznościowym
https://www.facebook.com/gpbatteriespolska/ oraz w kalendarzu GP Batteries na 2018 rok.
7. Zabrania się w ramach Konkursu:
a) Zgłoszenia fotografii, które mogą stanowić naruszenie prawa lub dobrych obyczajów,
w szczególności zawierających treści powszechnie uznawane za nieprzyzwoite lub wulgarne.
b) Zgłoszenia fotografii, która była zgłaszana wcześniej w innych konkursach. Zdjęcia niezgodne
z powyższymi postanowieniami nie będą brane pod uwagę w Konkursie i nie zostaną
umieszczone w galerii konkursowej.
8. Organizator może nie uwzględnić zgłoszenia fotografii, co do której istnieje uzasadnione
podejrzenie, że jej rozpowszechnianie stanowi naruszenie praw wyłącznych, w tym praw
autorskich, osób trzecich.
9. Jedna osoba może nadesłać maksymalnie 3 zdjęcia w jednym etapie.
10. Rozmiar zgłoszonej do Konkursu fotografii nie może być mniejszy niż 5 Mpix.

§5. Laureaci Konkursu i Nagrody
1. W Konkursie przewidziane są Nagrody przyznawane Laureatom każdego z trzech etapów
Konkursu oraz Laureatom Finału.
2. Laureat etapu otrzyma zestaw zawierający: baterie alkaliczne GP Ultra, latarka nagłowna
w kolorze wybranym przez Organizatora oraz akumulatory ReCyko+ Pro. Wartość zestawu to
126,00 zł brutto.
3. Laureat Finału otrzyma: Kamerę GoPro HERO4 Session oraz kalendarz ścienny GP Batteries na
2018 rok, w którym zamieszczona zostanie finałowa fotografia autorstwa Laureata Finału.
Wartość Nagrody to 890,00 zł brutto.
4. Nagroda opisana w §5 ust. 3 przyznawana jest jednorazowo jednemu Laureatowi Finału.
W przypadku, gdy fotografie zgłoszone przez jedną osobę w dwóch lub trzech etapach
Konkursu zostaną nagrodzone i znajdą się w kalendarzu GP Batteries na rok 2018 wówczas
Laureat Finału otrzymuje tylko jedną Nagrodę.
5. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową.
6. Laureat wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na stronie
http://www.konkursfotogp.pl/ przy fotografii umieszczonej w galerii, w serwisie
społecznościowym https://www.facebook.com/gpbatteriespolska/ oraz w kalendarzu GP
Batteries na 2018 rok.
7. Laureat zobowiązany jest zgłosić się po odbiór Nagrody kontaktując się z Organizatorem za
pośrednictwem maila zgloszenie@konkursfotogp.pl w ciągu 7 dni od chwili opublikowania
wyników Konkursu. Laureat powinien przesłać Organizatorowi wiadomość e-mail zawierającą
imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz numer telefonu. Nieprzesłanie wiadomości
w terminie lub podanie niepełnych lub nieprawdziwych danych, równoznaczne jest z
rezygnacją z udziału w Konkursie. W takim przypadku Nagroda zostanie przyznana kolejnemu
Uczestnikowi.
8. Zgodnie z postanowieniami ustępów poprzedzających, nagrodzone w Konkursie fotografie
mogą być wykorzystywane w materiałach promocyjno-marketingowych Organizatora bez
odrębnego wynagrodzenia dla ich twórców, na co każdy z Uczestników Konkursu przystępując
do niego wyraża zgodę.
9. Organizator przyzna każdemu Laureatowi Konkursu dodatkową nagrodę pieniężną
w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej, przeznaczonej na pokrycie zryczałtowanego
podatku dochodowego od wartości Nagród uzyskanych w Konkursie. Dodatkowa nagroda
pieniężna nie zostanie wypłacona Laureatowi, lecz zostanie pobrana, jako podatek od Nagród
przyznanych w Konkursie, odprowadzany przez Organizatora na konto właściwego urzędu
skarbowego zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991
r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
§6. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać poprzez wiadomości
e-mail na adres zgloszenie@konkursfotogp.pl z dopiskiem „Reklamacja”.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika jak również wskazanie
przyczyny reklamacji i żądania.

3. Organizator ustosunkuje się do żądania zawierającego reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej
otrzymania.
4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie Regulaminu i powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.
5. Uczestnik zgłaszający reklamację informowany jest o decyzji Organizatora w przedmiocie
reklamacji pisemnie lub pocztą elektroniczną, na adres lub adres poczty elektronicznej podany
w reklamacji.
6. Decyzje Organizatora są ostateczne. Złożenie reklamacji lub odmowa jej uwzględnienia przez
Organizatora nie ogranicza uprawnienia Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze
sądowej.
§7. Dane Osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane osobowe będą
przetwarzane w celu wysyłki Nagród i rozpatrywania reklamacji.
2. Danymi niezbędnymi do celów realizacji Konkursu są: imię i nazwisko, adres e-mail Uczestnika,
adres korespondencyjny Uczestnika oraz numer telefonu Uczestnika (w przypadku przyznania
Nagrody oraz składania reklamacji).
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału
w Konkursie i przyznania Nagrody.
4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
§8. Treści niedozwolone i odpowiedzialność
1. Organizator informuje, że niedozwolone jest przesyłanie, w ramach udziału w Konkursie, treści
mogących stanowić naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, praw
osobistych lub majątkowych osób trzecich lub dobrych obyczajów.
2. Organizator informuje, że w przypadku powzięcia wiadomości lub otrzymania wiarygodnego
powiadomienia o niezgodności treści przesłanych przez Uczestników z postanowieniami §8
ust. 1 Regulaminu, niezwłocznie je usunie lub uniemożliwi do nich dostęp. Informacje o takich
naruszeniach powinny być przesyłane na adres e-mail: zgloszenie@konkursfotogp.pl.
3. Organizator informuje, że w przypadku podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub
błędnych danych kontaktowych lub adresowych, nawiązanie kontaktu z Uczestnikiem
i wydanie Nagrody może być niemożliwe mimo zachowania przez Organizatora należytej
staranności.
4. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani współorganizowany przez podmiot prowadzący
serwis Facebook.com, a jego jedyny udział ogranicza się do udostępnienia platformy
informatycznej serwisu. Tym samym podmiot prowadzący serwis Facebook.com nie ponosi
odpowiedzialności za realizację Konkursu.
§9. Postanowienia końcowe
1. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa niniejszy Regulamin i bezwzględnie obowiązujące
przepisy prawa.

2. Organizator ma prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie ze skutkiem
natychmiastowym, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika postanowienia §3
ust. 1 – 2, §4 ust. 8 lub §8 ust 1 Regulaminu.
3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie: http://www.konkursfotogp.pl.

