Regulamin konkursu “Pokaż nam swój dom i wygraj”

§1Organizator i czas trwania konkursu
1. Organizatorem konkursu jest serwis Extradom.pl Sp. z o. o.przy ul. Oławskiej 27-29,
50-123 Wrocław (zwany dalej “Organizatorem”).
2. Konkurs rozpocznie się w dniu 25.07.2019.
3. Zakończenie konkursu nastąpi 31.08.2019 (zgłoszenia przesłane po tym terminie nie
będą rozpatrywane).
4. Konkurs jest ogłaszany i organizowany za pośrednictwem wiadomości email, strony
internetowej, Facebooka i Instagrama (zwanej dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”).
5. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora oraz
Uczestników, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki
Organizatora oraz Uczestników Konkursu. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa
wyłącznie Regulamin, a wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają jedynie
charakter informacyjny.

§2 Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczną, pełnoletnia, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(dalej „Uczestnik”).
2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz
firmy posiadające konta komercyjne.
3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zgłoszenie minimum 4 (czterech)
wykonanych przez Uczestnika zdjęć przedstawiających zdjęcia elewacji oraz wnętrz
domu z oferty Extadom, które zostały wysłane w jeden w wymienionych sposobów:
-

przesłane na adres mailowy: konkurs@extradom.pl
,
oznaczone #extradomkonkurs na Instagramie,
dodane do wydarzenia konkursowego, wstawione w komentarzu, wysłane przez
wiadomość prywatną lub oznaczone #extradomkonkurs na na Facebooku.

4. Każdy uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie.

5. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.
Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie, wskazanego w §2 pkt 3. oznacza
akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z
przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu
Uczestnika.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub
danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje nie
wzięciem pod uwagę danego uczestnika podczas przyznawania nagród.
8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

§3 Przebieg Konkursu
1. Jak wspomniano w §1 pkt 3 konkurs rozpoczyna się 25.07.2019.
2. Spośród osób przesyłających fotografie przedstawiające elewację budynku oraz wnętrza
- w ramach zgłoszeń zostaną wyłonieni laureaci, którzy w ocenie Komisji Konkursowej
przesłali najładniejsze realizacje.
3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez wysłanie wiadomości
e-mail – na uprzednio podany adres mailowy albo przez wiadomość prywatną na
Facebooku lub Instagramie.

§4 Rozstrzygnięcie konkursu oraz nagrody
1. Ocena nadesłanych realizacji inwestycji dokonywana będzie przez Jury powołane przez
Organizatora.
2. Nagrodami w konkursie dla Laureatów konkursu są:
a. krzesło brazylijskie
b. profesjonalna sesja zdjęciowa Twojego domu
c. voucher na 200 zł do zrealizowania w firmie Wakacje.pl
3. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent
pieniężny.

§5 Prawa autorskie
1. Przesyłając fotografie konkursowe na adres konkurs@extradom.pl, udostępniając za
pośrednictwem mediów społecznościowych (Facebook lub Instagram) Uczestnik:
a. oświadcza iż, przysługują mu wszelkie wymagane prawa, w szczególności
majątkowe prawa autorskie lub/i prawa do wizerunku pozwalające na ich legalne
publikowanie na łamach Serwisu Extradom.pl oraz w innych mediach, w zakresie
wskazanym nn. Regulaminie i że nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek
praw osób trzecich,
b. oświadcza, że udziela Organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej licencji na
korzystanie, utrwalanie i zwielokrotnianie ich dowolną techniką, w celach
marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich
mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna,
c. Uczestnik zrzeka się wykonywania wszelkich osobistych praw (autorskich)
przysługujących mu w odniesieniu do przekazanych fotografii w maksymalnym
dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie, w tym do każdorazowego
ujawniania jego nicka (loginu) przy publikacji fotografii na różnych polach
eksploatacji,
d. w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do
Organizatora odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych
fotografii, w tym z tytułu majątkowych praw autorskich lub ochrony wizerunku
osobistego osób trzecich, zobowiązuje się wykonać wszelkie prawem wymagane
czynności w celu niezwłocznego uwolnienia Organizatora od jakiejkolwiek
odpowiedzialności w tym zakresie, w szczególności złożyć stosowne
oświadczenia pisemne, wstąpić do sprawy w miejsce Organizatora lub przystąpić
do sprawy po jego stronie jako interwenient uboczny, za zwrotem wszelkich
poniesionych przez Organizatora kosztów.

2. Uczestnik Konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby występujące lub uwiecznione na
zdjęciach, a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od Organizatora
wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w
szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz
inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć, nie będą także wykonywały autorskich
praw osobistych lub, odpowiednio, praw osobistych artysty wykonawcy, a w
szczególności nie będą domagali się wskazywania i sposobu wskazywania ich jako
współautora czy wykonawcy.

3. Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania nadesłanych na Konkurs plików
zdjęciowych, których własność przechodzi nieodpłatnie na Organizatora z chwilą
wydania.
4. Upoważnienia opisane w §5 niniejszego Regulaminu są nieograniczone czasowo i
terytorialnie.

§6 Składanie oraz rozpatrywanie reklamacji
1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym
Regulaminem lub obowiązującym prawem, uczestnicy mogą zgłosić reklamację na
piśmie w ciągu 7 dni od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja musi być
przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w §1 pkt 1 powyżej z
dopiskiem ,,Konkurs – Reklamacja’’ Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie
będą rozpatrywane.
2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 30 dni
od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje pisemnie
zgłaszającego o zajętym stanowisku.

§7 Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
a.

treść zgłoszeń;

b. sytuację powodującą niemożność kontaktu z Uczestnikiem z powodu podania
przez niego nieprawdziwych lub błędnych danych;
2. Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu w biurze Organizatora (tj. pod adresem
wskazanym w § 1 pkt 1 Regulaminu)
3. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z
Organizatorem pod adresem e-mail: konkurs@extradom.plOdpowiedzi udzielane będą
w terminie do 7 dni roboczych. Organizator nie udziela informacji, jeżeli miałoby to
stanowić naruszenie postanowień Regulaminu.
4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

