CZAS TRWANIA, TERYTORIUM I SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU
1) Konkurs jest organizowany i prowadzony przez Organizatora na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
za pośrednictwem Serwisu.
2) Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest sponsorowany, ani wspierany
przez serwisy Facebook, Instagram lub przez ich operatora i nie jest z serwisem Facebook lub Instagram
oraz ich operatorem w żaden inny sposób związany.
3) Konkurs trwa w okresie od dnia 03.06.2019 r. od godz. 08:00 do dnia 28.06.2019 r. do godz. 23:59.
4) Przyjmowanie zgłoszeń w Konkursie prowadzone jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w okresie
trwania Konkursu, tj. od dnia 03.06.2019 r. od godz. 08:00 do dnia 28.06.2019r. do godz. 23:59,
na warunkach wskazanych w Regulaminu.
5) Rozstrzygnięcie Konkursu będzie opublikowane do dnia 05.07.2019r. w Serwisie, dodatkowo informacja
o wynikach Konkursu zostanie upubliczniona na fanpage prowadzonym w serwisie społecznościowym
Facebook pod adresem https://www.facebook.com/sauconyoriginalspolska/ oraz na fanpage prowadzonym
w serwisie społecznościowym Instagram pod adresem https://www.instagram.com/sauconyoriginalspolska/,
poprzez opublikowanie Pracy Konkursowej, która wygrała oraz Prac Konkursowych, które ewentualnie
otrzymały wyróżnienie. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej w wykorzystaniem narzędzi serwisu Instagram, wysłanej w ciągu
3 (trzech) dni roboczych od dnia opublikowania wyników Konkursu.
6) Za realizację i obsługę Konkursu odpowiedzialny jest Organizator.
7) Konkurs, prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące
przepisy prawa, w szczególności przepisy art. 919 – 921 K.C.
8) Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani grą na automatach w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.)
i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
UCZESTNICY
1) W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani Sponsorów, ani członkowie ich rodzin.
Przez „członków rodziny” rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków
i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. W Konkursie nie mogą brać udziału również podwykonawcy
Organizatora lub Sponsorów zaangażowani bezpośrednio w przygotowanie i prowadzenie Konkursu ani ich
pracownicy..
2) Uczestnik nie może wykonywać Pracy Konkursowej w ramach prowadzonej indywidualnie działalności
gospodarczej.
3) Dokonując zgłoszenia do Konkursu Uczestnik oświadcza, że:
a) jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru
Nagrody i ją w pełni akceptuje;
d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie
i wydaniem Nagrody;
f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Instagram;
g) zgłaszana Praca Konkursowa nie była nigdy wcześniej zgłaszana lub nagradzana w jakichkolwiek innych
konkursach i zobowiązuje się nie zgłaszać jej w przyszłości w żadnym innym konkursie lub loterii;
h) zgłaszana Praca Konkursowa została w całości wykonana przez niego samodzielnie i nie stanowi ona
opracowania ani modyfikacji innego utworu w rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego;
i) jest jedynym autorem zgłoszonej Pracy Konkursowej, a Praca Konkursowa ani jej zgłoszenie w Konkursie
nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani pokrewnych;
j) jako że Praca Konkursowa zgłoszona przez Uczestnika do Konkursu stanowi utwór, w rozumieniu
Prawa Autorskiego,

k) jako twórcy, przysługują mu w całości autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa majątkowe
do zgłoszonego utworu, w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji, zgodnie z § 8 Regulaminu
i przeniesienia praw autorskich majątkowych, zgodnie z § 8 Regulaminu, jak również, że Praca
Konkursowa nie stanowi opracowania w rozumieniu ww. ustawy.
ZASADY KONKURSU
1) Uczestnik może zgłosić tylko jedną Pracę Konkursową.
2) W ramach konkursu Uczestnik może zgłosić wyłącznie Prace Konkursowe :
a) wykonane własnoręcznie przez Uczestnika – Uczestnik powinien być jedynym autorem zgłaszanej Pracy;
b) wykonane w całości ręcznie - nie dopuszcza się użycia żadnej techniki reprograficznej, komputerowej
ani elektronicznej;
c) wykonane permanentnym narzędziem piśmienniczym w kolorze czarnym (np. długopis, cienkopis,
mazak, pióro, piórko kreślarskie), - Prace Konkursowe wykonane inną techniką (np. ołówkiem, kredkami,
pastelami, farbami) nie zostaną przyjęte;
d) wykonane na karcie zgłoszeniowej, którą należy pobrać z Serwisu bądź można uzyskać u wybranych
partnerów projektu Saucony Originals Designer Box,
e) o dowolnej tematyce, z tym zastrzeżeniem, że zgłaszana Praca Konkursowa nie może zawierać treści
i podtekstów sprzecznych z prawem, treści rasistowskich, faszystowskich, pornograficznych, szowinistycznych, propagujących przemoc, wzywających do nienawiści, w tym nienawiści na tle religijnym, rasowym,
wyznaniowym, orientacji seksualnej lub ze względu na płeć, treści stanowiących wyraz dyskryminacji,
a także treści uznanych powszechnie za naganne moralnie lub obraźliwe, treści naruszających dobra
osobiste innych osób, prawa autorskie, zawierających dane osobowe, odnoszących się do polityki,
zdrowia, treści zawierających znaki towarowe, znaki użytkowe, treści powszechnie uznawanych
za wulgarne lub obrażające uczucia, oraz treści propagujących alkohol, wyroby tytoniowe lub narkotyki;
f) nie mogą zawierać oznaczenia autora, w tym poprzez podanie na Karcie konkursowej na której
wykonana została Praca Konkursowa podpisu, parafy, logotypu, znaku towarowego lub znaku użytkowego lub umieszczenia innego oznaczenia identyfikującego autora.
3) Konkurs ma na celu wybranie najlepszych Prac Konkursowych, zgodnie z procedurą opisaną
w § 5 Regulaminu, z tym że w ocenie prac będą brane pod uwagę:
a) kreatywność, pomysłowość i oryginalność zgłaszanej Pracy Konkursowej,
b) wrażliwość i wartość estetyczna zgłaszanej Pracy Konkursowej.
4) Prace Konkursowe Uczestnik zgłasza w ramach Konkursu, w trakcie jego trwania, poprzez opublikowanie
na koncie osobistym Uczestnika w serwisie Instagram zdjęcia zgłaszanej Pracy Konkursowej
i opisanie tego zdjęcia hashtagiem #sauconyxpilot i umieszczenia oznaczenia @sauconyoriginalspolska,
@pilotpenpolska oraz Partnera od którego Uczestnik otrzymał kartę zgłoszeniową. W przypadku pobrania
karty zgoszeniowej z Serwisu należy oznaczyć tylko i wyłącznie @sauconyoriginalspolska oraz
@pilotpenpolska z wykorzystaniem #sauconyxpilot.
5) Prace Konkursowe zgłoszone w inny sposób (np. droga listową, e-mailem, publikacją innych
serwisach społecznościowych, w tym w serwisie Facebook) nie będą brały udziału w Konkursie.
6) Praca Konkursowa poddawana jest weryfikacji przez Organizatora w zakresie zgodności z Regulaminem.
7) Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu w razie powzięcia informacji
o naruszeniu przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku
zgłoszenia Pracy Konkursowej naruszającej postanowienia §4 pkt.2 lit. e) Regulaminu lub otrzymania
przez Organizatora zawiadomienia urzędowego lub wiarygodnej informacji o bezprawnych charakterze
lub wadach prawnych Pracy Konkursowej przesłanej przez Uczestnika oraz w sytuacjach podjęcia
przez Uczestnika prób nieuczciwego wpływania na wynik Konkursu. O fakcie wykluczenia z Konkursu
Organizator powiadamia Uczestnika niezwłocznie przy pomocy narzędzi oferowanych w ramach serwisu
Instagram.
Więcej szczegółów znajdziesz na designerbox.pl/regulamin

