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REGULAMIN KONKURSU
Radio Ferguson i400s – czego chcieć
więcej??
Organizator i czas trwania konkursu:
1. Organizatorem niniejszego konkursu jest Ferguson Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z
siedzibą przy ul. Dworskiej w Poznaniu, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda, KRS 0000041930,
NIP: 7771004488, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 850.000,00 zł
2. Zasady Konkursu określone są przez niniejszy REGULAMIN, który wchodzi w życie w dniu
ogłoszenia Konkursu i obowiązuje, aż do jego zakończenia.
3. Konkurs rozpocznie się w terminie określonym w szczegółowych ZASADACH KONKURSU.
4. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Warunki uczestnictwa w Konkursie:
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna za wyjątkiem osób wymienionych w pkt 2.2 i 2.3
regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich warunkiem ich uczestnictwa w Konkursie
powinna być uprzednia zgoda pisemna przedstawiciela ustawowego lub opiekuna takiej osoby.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, oraz innych
podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.
Zadanie Konkursowe:
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać zadanie w konkursowe określone w ZASADACH
KONKURSU.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestnika z powodu niezgodności z
niniejszym Regulaminem oraz/lub ZASADAMI KONKURSU.
3. Wykonane zadanie konkursowe należy nadesłać w formie zgłoszenia na zasadach i drogą
określona w ZASADACH KONKURSU.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do moderowania zgłoszeń, w tym usuwania Zgłoszeń
konkursowych niezgodnych z obowiązującym prawem, zawierających treści obraźliwe, naganne
moralnie lub namawiające do łamania prawa.
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Przebieg Konkursu:
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową
(jury). W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby powołane przez Organizatora. Decyzje podjęte
przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
2. Głosowanie Komisji Konkursowej odbędzie się po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń. Obrady
Komisji Konkursowej będą niejawne.
3. Komisja Konkursowa dokona głosowania na drodze którego zostaną wyłonieni laureaci Konkursu.
4. Nagrodami w konkursie są NAGRODY określone w ZASADACH KONKURSU.
5. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie i nadesłanie Zgłoszenia Konkursowego, uczestnicy wyrażają
zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych
uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
6. Nadesłanie przez uczestnika zgłoszenia konkursowego stanowi przyjęcie przez uczestnika
Konkursu oferty Organizatora na zawarcie umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych
do ZDJĘCIA/RYSUNKU/ TEKSTU LITERACKIEGO LUB INNEJ FORMY WYKONANIA ZADANIA
KONKURSOWEGO, nadesłanego w Zgłoszeniu Konkursowym w zakresie utrwalania i
zwielokrotniania wszelkimi dostępnymi technikami oraz rozpowszechniania ZDJĘCIA/RYSUNKU/
TEKSTU LITERACKIEGO LUB INNEJ FORMY WYKONANIA ZADANIA KONKURSOWEGO poprzez jego
publiczne wystawienie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym do publikacji na stronie profilu
Organizatora na portalu społecznościowym Facebook. Uczestnik zobowiązuje się do podpisania
umowy o nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych do zdjęcia w powyższym
zakresie w dniu odebrania nagrody lub na pierwsze żądanie Organizatora.
7. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie konkursowe jest jego autorstwa i nie
narusza praw autorskich osób trzecich.
Odpowiedzialność Organizatora:
1. Organizator konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu, przebieg Konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i
nagród przez Pocztę Polską lub kuriera.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie
doręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych
danych.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę
innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim
przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
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Odbiór nagrody:
1. Organizator zawiadomi uczestników Konkursu o zwycięstwie najpóźniej do dnia określonego w
ZASADACH KONKURSU. Zawiadomienie ze strony Organizatora nastąpi w formie umieszczenia
informacji na stronie internetowej Organizatora lub jego fanpage’u na portalu Facebook.
2. Nagrody zostaną wysłane laureatom do dnia określonego w ZASADACH KONKURSU przez
Organizatora - zgodnie ustaleniami ZASAD KONKURSU. Wydanie nagród nastąpi poprzez wysłanie
ich pocztową przesyłką poleconą/kurierem.
3. Za wygrane nagrody nie przysługuje uczestnikom ekwiwalent pieniężny.
4. W przypadku powstania obowiązku zapłaty podatku w związku z otrzymaniem nagród uczestnicy
zobowiązani będą do jego pokrycia we własnym zakresie, na co – przystępując do Konkursu –
wyrażają zgodę.
Postanowienia końcowe:
1. Decyzje Organizatora Konkursu mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.
2. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
Regulaminu.
3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Ferguson Sp. z
o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez Ferguson Sp.z o.o. swoich danych
osobowych, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego.
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