Regulamin Konkursu „#FFotki”
§ 1 Postanowienia ogólne
1.Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu
Fabryka Formy S.A. („Konkurs”) oraz wyboru zwycięzców w Konkursie.
2.Organizatorem konkursu jest Fabryka Formy S.A. z siedzibą Dąbrowie przy ul. Rolnej 16,
62-070 Tarnowo Podgórne, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000355926, nr NIP 782-245-92-60
(„Organizator", „Fabryka Formy”)
3.Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2 Zasady Konkursu
1.Celem Konkursu jest promowanie zdrowego trybu życia wśród Polaków.
2.Organizator powołuje 5 osobowe jury Konkursu składające się z przedstawicieli
Organizatora („Jury"), którego zadaniem jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem
Konkursu oraz wyłonienie zwycięzców.
3.Uczestnikiem Konkursu:
3.1. Może być osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia, która ukończyła 13 rok życia
posiadająca pisemną zgodę na udział w Konkursie od rodziców/opiekuna prawnego.
3.2. Nie może być członek Jury.
4.Udział w Konkursie jest bezpłatny.
5.Czas trwania konkursu: do 05.02.2019
6.Konkurs polega na zamieszczeniu przez Uczestnika Konkursu na swoim profilu Instagram
swojego zdjęcia z dodanym #tagiem #FFotki oraz oznaczeniem profilu @fabrykaformysa
7.Konkurs komunikowany będzie na plakatach stronie internetowej Organizatora i portalu
Facebook oraz Instagram.
8.Materiały Zwycięzców Konkursu nie będą zwracane.
9.Umieszczenie konkursowej fotografii jest równoznaczne z zapewnieniem Organizatora
Konkursu o tym, iż utwór nie narusza praw osób trzecich.
10.W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi Konkursu z roszczeniami w związku
z naruszeniem w wyniku publikacji utworów konkursowych praw osób trzecich,
Organizatorowi Konkursu przysługuje roszczenie regresowe w stosunku do Uczestnika
Konkursu, który zamieścił fotografię z naruszeniem postanowień niniejszego regulaminu.

11.Do Konkursu zostaną dopuszczone wyłącznie fotografie spełniające wymogi niniejszego
regulaminu .
12. Jury ma prawo wybrać do 10 zwycięzców.
13.Decyzje Jury Konkursu są ostateczne. 14. Zwycięzcy Konkursu zobowiązani będą do
udzielenia Organizatorowi bezpłatnego prawa do korzystania – na zasadzie licencji
niewyłącznej – z utworów w celu promocji Organizatora lub Konkursu „#ffotki” – na okres 5
lat na następujących polach eksploatacji.
15. Zwycięzcy Konkursu będą zobowiązani do podpisania oświadczenia o przetwarzaniu
przez Organizatora ich danych osobowych.
16. Zwycięzcy Konkursu będą zobowiązani do wyrażenia zgody na bezpłatne wykorzystanie
przez Organizatora ich wizerunku.
17.Niepodpisanie oświadczenia lub zgody wymaganej przez Organizatora będzie
równoznaczne z dobrowolną rezygnacją Uczestnika z udziału w Konkursie.
§ 3 Nagrody
1.Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 7.02.2019 r.
2.Jury przyzna zwycięzcom Konkursu nagrodę w postaci Sesji zdjęciowej.
3.Sesje zdjęciowe odbywać się będą w Katowicach w dniach 16-17.02.2019 r.
4.Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są do stawienia się w wyznaczonym terminie, o którym
zostaną poinformowani przez Organizatora nie później niż 5 dni przed planowaną sesją.
5.Koszty dojazdu Zwycięzcy do kwoty 200 zł pokrywa Organizator na podstawie okazanych
biletów lub innych rachunków podróżnych.
6.Nagrodą dodatkową dla zwycięzców jest darmowy 3-miesięczny karnet Ambasadorski od
Organizatora lub w przypadku posiadania karnetu rocznego cash back o równowartości 3miesięcznego karnetu.
7.Zwycięzca ma prawo zrezygnować z nagrody, o czym pisemnie powiadomi Organizatora w
terminie 3 dni od jej przyznania.
8.Organizator rozstrzyga o losie nieodebranych lub zwróconych nagród.
9.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody z przyczyn
leżących po stronie Uczestników.
§ 4 Postanowienia końcowe
1.Regulamin Konkursu będzie dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej
fabryka-formy.pl/konkurs-ffotkiw okresie trwania Konkursu.
2.Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu i jego prawidłowy przebieg.

3.W sprawach nieprzewidzianych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.

