Regulamin konkursu fotograficznego Fiberway – Dni Kingi 2022
1.

Organizatorem konkursu jest Fiberway sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000396676, NIP: 6832076407, REGON: 122410479,
kapitał zakładowy 24 000 zł, ul. Jagiellońska 6, 32-005 Niepołomice, e-mail: biuro@fiberway.pl, tel. +48 123 12 12 13, fax +48 123
12 12 14.

2.

Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która:
a)
b)
c)

3.

Czas i miejsce trwania konkursu:
a)
b)

4.

zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
nie jest pracownikiem firmy Organizatora, oraz ich krewnym, jak również inną osobą biorącą bezpośrednio lub pośrednio udział
w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu;
w okresie od 23 do 24 lipca 2022 r. doda pod postem konkursowym na profilu facebookowym pod adresem:
https://www.facebook.com/fiberyourway zdjęcie przedstawiające siebie wraz z widocznym logotypem Fiberway wykonane
podczas wydarzenia Dni Kingi 2022r. Zasady konkursu są dostępne na Stoisku organizatora podczas Dni Kingi 2022r. u
przedstawicieli organizatora lub w Biurze Obsługi Klienta przy Placu Kazimierza Wielkiego 11 w Niepołomicach (Centrum Pod
Zegarem).

Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Konkurs rozpoczyna się w dniu 23 lipca 2022 r. i trwa do 24 lipca 2022 r. włącznie.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
a)
b)

Udział w konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny.
Każdy Uczestnik konkursu powinien dodać pod postem konkursowym zdjęcie przedstawiające siebie wraz z widocznym
logotypem Fiberway wykonane podczas Dni Kingi 2022r. Liczy się kreatywność.
c) Uczestnik, zamieszczając zdjęcie pod postem konkursowym na profilu Fiberway, oświadcza iż:
a. zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu,
b. akceptuje Regulamin konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w konkursie,
c. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym przez Fiberway Sp. z o.o.
z siedzibą w Niepołomicach (32-005) przy ul. Jagiellońskiej 6 w celach związanych z przeprowadzeniem niniejszego
konkursu, w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników, oraz w celu wysyłania informacji
handlowych i marketingowych środkami komunikacji elektronicznej związanej z działalnością Organizatora na adres
e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym. Informacje dotyczące Uczestników mogą być przekazane kurierowi oraz
innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Jednocześnie informujemy, że
powyższa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres
biuro@fiberway.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że podane dane podlegają profilowaniu pod
względem wieku, statusu klienta i udzielenia prawidłowej odpowiedzi na zamknięte pytanie konkursowe. Podane
dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Uczestnicy konkursu
mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub
żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania nagrody w
konkursie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych znajduje się na stronie internetowej pod
adresem
https://www.fiberway.pl/politykaprywatnosci

5.

Ocena zgłoszeń biorących udział w konkursie:
a)
b)
c)
d)

6.

Konkurs odbywa się na fanpage Fiberway pod adresem www.facebook.com/fiberyourway.
Konkursu będzie polegał na wyborze przez Jury konkursowe najlepszych prac. Pod ocenę Jury będzie podlegała: merytoryka,
innowacyjność i kreatywność zgłoszeń.
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości do dnia 26.07.2022 r.
Decyzje Jury są ostateczne.

Nagrody w konkursie :
a)

I miejsce – podwójne zaproszenie do Parku Rozrywki GoJump Park Trampolin w Krakowie (2h wejście do strefy GoJump i GoAir).

b)
c)
d)
e)
f)

7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.

II miejsce – podwójne zaproszenie do Parku Wodnego w Krakowie (bez limitu czasu) plaża STACJA PARKOWA (bez hali
basenowej).
III-IV miejsce – karta podarunkowa o wartości 50 zł do sieci Empik
V-VI miejsce – karta podarunkowa o wartości 50 zł do wykorzystania na portalu Allegro
VII-VIII miejsce – podwójne wejściówki do kina Cinema City na dowolny seans 2D.
Nagroda wyróżnienie x 5 (pięć sztuk) – dodatkowo wśród osób będących klientami Fiberway Sp. z o.o. Jury może przyznać
nagrodę wyróżnienie w postaci jednorazowego rabatu na abonament za usługi telekomunikacyjne obniżające koszt miesięcznej
usługi dostępu do Internetu do kwoty 1 zł – nagroda zostanie przyznana fakultatywnie.

Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia konkursu, poprzez
komentarz do zdjęć umieszczonych na fanpage.
Nagrody rzeczowe zostaną przekazane Laureatom konkursu w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty ogłoszenia wyników.
Nagroda główna zostanie wyłoniona w drodze wyboru przez Jury najlepszych prac konkursowych na Fanpage Organizatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika zdjęcia z przyczyn od niego
niezależnych.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w
szczególności, jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi
obyczajami albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi i zwierząt.
Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z
niespełnieniem przez danego Użytkownika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu oraz
Uczestnika Głosowania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji
z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności
z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do
producenta nagrody lub sprzedawcy.
Organizator w celu wydania nagrody laureatowi może prosić o dodatkowe dane w szczególności takie jak: Numer PESEL, Adres
zamieszkania/zameldowania, datę i miejsce urodzenia, numer dowodu osobistego.
Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w konkursie ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów
Zgłoszenia w jakikolwiek sposób.
Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie albo umieszczą nieprawdziwe
informacje lub dane, zostaną automatycznie wykluczone z udziału w konkursie.
Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w Biurze Obsługi Klienta Organizatora.
Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.

