REGULAMIN KONKURSU
pt. Wyścig Autostopem oczami uczestnika

§ 1 POSTANOWIENIA
1. Organizatorem konkursu zwanego dalej "Konkursem" jest firma Addicted2fun sp. z o.o.
2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru
nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej "Regulamin").
3. Niniejszy konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani
współprowadzony z Facebook.
4. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu,
w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.
5. Partnerem konkursu i jednocześnie sponsorem nagrody jest firma Freeway OMT.
6. Przechowywanie i przetwarzanie danych ma miejsce na zabezpieczonych serwerach, a ich ochrona
odbywa się zgodnie z zasadami Polityki Prywatności.

§ 2 UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy Wyścigu Autostopem 2019, którzy zakupili pakiet
startowy i dokonali jego opłaty.
2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez firmę Addicted2fun sp. z o. o. oraz osoby
współpracujące z Addicted2fun sp. z o. o. na podstawie umów cywilnoprawnych oraz umów o
współpracę.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
4. Podanie prawdziwych danych osobowych jest warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody.
5. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:
−

Opublikowanie na swoim profilu na facebooku filmu z podróży lub innych ekstremalnych przeżyć
(post publiczny) i opisanie go następującymi hasztagami: #GoPro #wap2019 #addicted2fun
Organizator pozostawia całkowitą dowolność co do długości filmu i jego formy.

−

Podpisanie umowy cywilnoprawnej, w której zwycięzca konkursu podejmie się realizacji filmu pt.
„Wyścig Autostopem oczami uczestnika”. Zgodnie z jej treścią, obowiązkiem zwycięzcy będzie:

- nagranie materiału z podróży i eventów na mecie Wyścigu Autostopem wyłącznie za pomocą
kamery GoPro HERO7 Black, która zostanie dostarczona przez Organizatora,
- montaż filmu i jego odpowiednia postprodukcja,
- dostarczenie gotowej realizacji Organizatorowi na adres mailowy
kontakt@wyscigautostopem.pl w terminie do 12 maja 2019r.
6. Organizator Konkursu przewiduje kary pieniężne w przypadku niewywiązania się z podpisanej przez
Zwycięzcę Konkursu umowy.
7. Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
8. Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową, w skład której wejdą: filmowiec Jan Wikarski,
jeden przedstawiciel Organizatora i jeden przedstawiciel Freeway OMT. Do zadań Komisji Konkursowej
będzie należało stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wybór zwycięzcy oraz
podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z
interpretacją niniejszego Regulaminu.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich wulgarnych i łamiących przepisy
obowiązującego prawa komentarzy pojawiających się pod postem konkursowym.
10. Konkurs trwa od 1 do 31 marca 2019r.

§ 3 WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW
1. Ogłoszenie zwycięzcy odbędzie się dnia 2 kwietnia 2019r.
2. Organizator o wynikach konkursu poinformuje w poście konkursowym.
3. Komisja konkursowa wyłoni 1 laureata konkursu, biorąc pod uwagę spełnienie wszystkich kryteriów
Konkursu przez uczestnika.
4. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do dostarczenia, za pomocą wiadomości prywatnej lub
wiadomości e-mail, swoich danych teleadresowych, w celu wysyłki nagrody.
5. Wysłanie Zgłoszenia oznacza, iż Uczestnik uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje go i
wyraża zgodę na jego postanowienia.

§ 4 NAGRODY
1. W konkursie przewidziano jedną nagrodę ufundowaną przez Partnera Konkursu:
GoPro Hero7 Black

2. Organizator dostarczy nagrodę do laureata przesyłką pocztową.
3. Odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim nie jest możliwe.
4. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagrody w gotówce.
5. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przekazania
nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu, który nie otrzymał jeszcze żadnej nagrody.

§ 5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie elektronicznej. Reklamacje mogą
być składane w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data
otrzymania reklamacji) na adres: kontakt@wyscigautostopem.pl
2. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż elektroniczna, nie będą
rozpatrywane.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak
również dokładny opis i powód reklamacji.
4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany elektronicznie (na adres podany w reklamacji),
w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej są
ostateczne.

