REGULAMIN KONKURSU
"TARAS roku 2018"
organizowanego za pośrednictwem serwisu internetowego
www.teraso.pl
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs w zakresie fotograficzny
"TARAS roku 2018" organizowany za pośrednictwem serwisu internetowego www.teraso.pl,
zwany dalej "Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest TERASO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA z siedzibą w Bytomiu, nr KRS: 0000610899, NIP: 6263021480, REGON:
364203221, adres do doręczeń: ul. Łagiewnicka 25, 41-902 Bytom, zwana dalej "Organizatorem".
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną, grą, której wynik zależny jest od przypadku, ani żadną inną formą
przewidzianą w ustawie o z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.2009.201.1540.
ze. zm.).
§2
UCZESTNIK KONKURSU
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, która spełnia następujące warunki:
 zamieszkuje na terenie Polski oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 posiada autentyczne i aktywne konto na portalu Facebook,
 w 2018 roku dokonała zakupu, a następnie zamontowała lub zleciła montaż systemu
tarasowego marki TERASO i zgłosiła swój udział w Konkursie albo jest zatrudniona w
punkcie handlowym, w którym nastąpiła sprzedaż systemu tarasowego TERASO,
widocznego na zdjęciu zgłoszonym do Konkursu,
 wyraziła zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie zdjęć zamontowanego
tarasu (na zasadach opisanych w tym regulaminie i w podpisanym oświadczeniu)
 nie jest zatrudniona u Organizatora na podstawie umowy o pracę lub jakiejkolwiek
umowy cywilnoprawnej, a także nie jest członkiem rodziny osoby zatrudnionej u
Organizatora.
2. Osoba zatrudniona w punkcie handlowym, biorąca udział w Konkursie, nie może być
jednocześnie zwycięzcą Konkursu jako autor zdjęcia oraz zwycięzcą jako osoba zatrudniona w
punkcie handlowym.
§3
DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe
przekazywane Organizatorowi przez uczestnika Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji
Konkursu.
2. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.
§4
ZASADY KONKURSU
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia 2018 r. i trwa do dnia 31 października 2018 r.

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 grudnia 2018r., natomiast ogłoszenie wyników do 7 dni
roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu, na stronie www.teraso.pl oraz na Fanpage’u firmy
TERASO.
3. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa komisja konkursowa, w skład której wchodzi 3
przedstawicieli Organizatora Konkursu.
4. Aby wziąć udział w Konkursie właściciel tarasu musi łącznie spełnić poniższe warunki:
 sfotografować dowolną metodą (w szczególności przy użyciu telefonu komórkowego,
tabletu, aparatu cyfrowego lub tradycyjnego aparatu fotograficznego wraz z późniejszą
digitalizacją zdjęcia) zamontowany system tarasowy TERASO;
 przesłać wykonane zdjęcia (do 3 sztuk) drogą mailową na adres: konkurs2018@teraso.pl
wraz z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem pobranym z www.teraso.pl.
5. Przesłane zdjęcia zostaną opublikowane na www.teraso.pl oraz w serwisie Facebook na stronie
profilowej Organizatora, gdzie zostaną poddane ocenie przez użytkowników Facebooka pod
kątem walorów artystycznych oraz przez komisję konkursową, która biorąc pod uwagę
popularność danego zdjęcia tarasu zamieszczonego na Facebooku, dokona ostatecznej oceny
walorów artystycznych prac fotograficznych i wyłoni zwycięzców Konkursu.
6. Zwycięzcami Konkursu zostaną: klient, który jest właścicielem tarasu i zgłosił swój udział w
konkursie, którego zdjęcie wybrano oraz osoba zatrudniona w punkcie handlowym, która ten
taras sprzedała.
7. Za zajęcie pierwszego miejsca Organizator ufundował nagrody:
 dla autora zdjęcia (właściciela tarasu) - 500zł,
 dla sprzedawcy z punktu handlowego, który sprzedał dany taras – 500zł
8. Za zajęcie drugiego miejsca Organizator ufundował nagrody :
 dla autora zdjęcia (właściciela tarasu) – 250zł,
 dla sprzedawcy z punktu handlowego, który sprzedał dany taras – 250zł
9. Nagrody zostaną przekazane:
 osobiście w siedzibie punktu handlowego zwycięskiego sprzedawcy lub
 przelewami na wskazane przez zwycięzców rachunki bankowe.
10.Zwycięzcy Konkursu będą proszeni o podanie danych niezbędnych do przekazania nagród
pieniężnych.
11. Każdy klient może zgłosić do Konkursu do trzech zdjęć jednego tarasu.
12. Uczestnik Konkursu:
 powinien sam zapewnić sobie dostęp do Internetu oraz do portalu Facebook,
 jest odpowiedzialny za naruszenia zasad i regulaminu serwisu Facebook,
 zobowiązuje się do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym,
 zobowiązuje się działać w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na
uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
13. Uczestników obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagrody w przypadku wygranej, do której
doszło z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
15. W przypadku, gdy nagroda nie została wydana jednej ze stron biorących udział w Konkursie tzn.
właścicielowi tarasu albo osobie zatrudnionej w punkcie handlowym, która sprzedała system
tarasowy (z powodu rezygnacji lub niemożności skontaktowania się), druga strona zachowuje
prawo do nagrody.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu zakończenia konkursu w przypadku
dużej liczby uczestników lub problemów technicznych z odbieraniem zdjęć lub ich
udostępnianiem.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie do uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez uczestnika Konkursu zgody na
zamieszczenie danych wymienionych w § 3 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich
materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu
oraz relacji z jego przebiegu na stronie serwisu internetowego www.teraso.pl.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
oraz Ustawy o prawach konsumenta.

