Regulamin konkursu fotograficznego
“Dieta może być smaczna”
"Organizator"
Adansonia Soft s.c. Jerzy Rajchert i Łukasz Krzysiak
ul. Redutowa 37
05-502 Piaseczno
NIP: 123-130-85-14
"Uczestnik"
1.Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna,
która:
1.zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem
pracowników i członków firmy Organizatora, oraz członków ich rodzin, jak
również innych osób biorących bezpośrednio lub pośrednio udział w
organizacji i przeprowadzaniu Konkursu,
2.Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za
uprzednią, pisemną zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych. Skan
takiej zgody należy wysłać na adres dietetyk@kalkulatorkalorii.net
1.CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU.
1.Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.Konkurs rozpoczyna się w dniu 6 czerwca 2016 r.; do 14 czerwca 2016 r.
należy zgłaszać zdjęcia do konkursu.
3. W dniu 15 czerwca odbędzie się publikacja zdjęć na stronie
https://www.facebook.com/KalkulatorKalorii i jednocześnie rozpocznie się
zbieranie “polubień”.
4. 20 czerwca o godzinie 12:00 sprawdzana będzie liczby polubień.
5. 21 czerwca odbędzie się publikacja wyników.
2.KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU.
1. Zdjęcie na dowolne dietetyczne danie.
3.WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE.
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Do Konkursu można
zgłaszać jedynie prace do których ma się pełne majątkowe prawa autorskie.
2. Zdjęcia należy przesłać na adres email dietetyk@kalkulatorkalorii.net
3. W mailu należy podać również swoje dane: imię i nazwisko, nazwę
użytkownika używaną na portalu facebook.com, adres, numer kontaktowy.
4. Każdy mail ze zdjęciem otrzyma potwierdzenie otrzymania i
zakwalifikowania do konkursu. Nie otrzymanie maila z potwierdzeniem
oznacza, że Organizator nie otrzymał zdjęcia i nie będzie ono brało udziału w
konkursie.
5. Mail za zdjęciem musi być zatytułowany “Zgłoszenie do konkursu
fotograficznego”
6. Zgłoszone zdjęcie powinno mieć w nazwie umieszczony adres e-mail
Uczestnika (na przykład dla adresu kowalski@mail.com zdjęcie powinno
nosić nazwę kowalski.jpg).

7. Zdjęcia zgłaszane do konkursu muszą być w formacie JPEG (.jpg lub
.jpeg) lub PNG. Zdjęcia w formacie innym niż określony przez Organizatora
nie będą brać udziału w konkursie.
8. Do udziału w konkursie zostaną zakwalifikowane wyłącznie zdjęcia
przedstawiające potrawy.
9.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest polubienie i skomentowanie
postu informującego o rozpoczęciu konkursu, który zostanie opublikowany 6
czerwca na stronie www.facebook.com/KalkulatorKalorii
4.Powyższe warunki powinny być spełnione w sposób kompletny. Brak
jakiegokolwiek elementu powoduje nieuwzględnienie w Konkursie
nadesłanego zgłoszenia.
5.Przesłanie zdjęcia na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
6.Przesłanie zdjęcia na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż:
1.Zgłoszona do Konkursu praca fotograficzna jest autorstwa Uczestnika i
przysługuje mu do niej całość praw autorskich.
2.Uczestnik posiada zgodę osób widniejących na przesłanych fotografiach na
rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w materiałach
promocyjnych związanych z Konkursem, także podawanych do publicznej
wiadomości na portalach internetowych, w wydawnictwach Organizatora,
oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych
Organizatora.
3.Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie jednocześnie udziela
nieodpłatnej licencji niewyłącznej do swoich Fotografii na rzecz Organizatora
bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących
polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w
zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono
- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym; jednocześnie wyraża zgodę na
wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze
przekształcanie, przerabiania i adaptowania całości lub fragmentów;
wielokrotne publikowanie (oraz publikowanie imienia, nazwiska i miejsca
zamieszkania Uczestnika) w materiałach promocyjnych związanych z
Konkursem (tegorocznej i każdej następnej edycji), w wydawnictwach
Organizatora, a także na stronach internetowych oraz wykorzystywanie ich w
celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
7.Uczestnik Konkursu wysyłając zdjęcie oświadcza tym samym, iż akceptuje
Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.
8.Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 (trzy) fotografie.
9.W przypadku zgłoszenia do Konkursu kilku identycznych zdjęć przez tego
samego Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia
identycznych zdjęć, które zostały zgłoszone jako kolejne.
10.Zabronione jest składanie prac sprzecznych z prawem lub dobrymi
obyczajami - takie zgłoszenia nie będą brały udziału w Konkursie. O tym, że
praca narusza powyższe zasady decyduje ocena Organizatora.
11.W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie

opublikowane i nie wygrały żadnego innego Konkursu Fotograficznego.
12.Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć, które nie spełniają
warunków Konkursu.
13.OCENA FOTOGRAFII BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE.
1.Zdjęcia zgłoszone do konkursu zostaną opublikowane na stronie
https://www.facebook.com/KalkulatorKalorii
2.Zwycięzcą konkursu zostanie autor zdjęcia które do 20 czerwca 2016
osiągnie największą liczbę “polubień”. Liczba “polubień” zostanie
sprawdzona 1 lipca o godzinie 12:00.
14.Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 2 lipca
2016 r.
15.NAGRODY W KONKURSIE.
1. Nagroda główna: Dziennik Kalorii na 180 dni oraz książka „Schudnij z
przyjemnością”
2. Nagroda za zajęcie 2 miejsca Dziennik Kalorii na 90 dni oraz waga
kuchenna Meliconi Easy.
3. Nagroda za zajęcie 3 miejsca: Dziennik Kalorii na 30 dni.
4. Niezależnie od nagród wyłonionych w trakcie głosowania, redakcja
przyzna 10 wyróżnień nagrodzonych 7-dniowym abonamentem na Dziennik
Kalorii.
16.Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 7 dni
roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu, na adres e-mail i telefonicznie
lub na stronie https://www.facebook.com/KalkulatorKalorii
17.Nagrody rzeczowe zostaną przekazane Laureatom Konkursu w terminie
nieprzekraczającym 30 dni od daty ogłoszenia wyników.
18.ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA.
1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub opóźnione
otrzymanie od Uczestnika formularza z przyczyn od niego niezależnych, w
szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera.
2.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.
3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody
z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu oraz Uczestnika
Głosowania.
4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek
przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn
niezależnych od niego.
5.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.
19.POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1.Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora
oraz na stronie internetowej http://kalkulatorkalorii.net
2.Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie,
ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia w
jakikolwiek sposób.
3.Przesyłając zdjęcie do Konkursu poprzez e-mail, Uczestnik potwierdza, iż
akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.
4.Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją
Konkursu i celach marketingowych Organizatora. Administratorem danych w
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Adansonia Soft
s.c. Jerzy Rajchert i Łukasz Krzysiak, ul. Redutowa 37, 05-502 Piaseczno.
Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu w tym
wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników oraz w celu
wysyłania informacji handlowych i marketingowych środkami komunikacji
elektronicznej związanej z działalnością serwisów Adansonia Soft s.c. Jerzy
Rajchert i Łukasz Krzysiak. (w tym serwisów kalkulatorkalorii.net ) oraz
informacji o zmianach w funkcjonowaniu serwisów. Informacje dotyczące
Uczestników mogą być przekazane do Urzędu Skarbowego, kurierowi oraz
innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
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.
5.Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w
niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane
zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.

