REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO

„WAKACJE EXPERTA”
(formularz zgłoszeniowy poniżej)

I CEL KONKURSU
Konkurs filmowy „Wakacje Experta” adresowany jest do pracowników firmy TERG S.A. z
siedzibą w Złotowie. Ma on na celu popularyzację fundacji Włącz Się oraz firmy TERG S.A.,
głównego sponsora nagród konkursowych oraz promowanie aktywnego spędzania czasu
wolnego.
Prace biorące udział w konkursie, poprzez ich publikację w mediach społecznościowych
administrowanych przez firmę TERG S.A. oraz innych materiałach promocyjnych, będą
promować markę Media Expert.
II ORGANIZATOR
Organizatorem Konkursu jest FUNDACJA WŁĄCZ SIĘ z siedzibą w Złotowie przy ul. Za
Dworcem 1D, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS
0000429316. przy wsparciu rzeczowym firmy TERG S.A. z siedzibą w Złotowie przy ul. Za
Dworcem 1D, z numerem NIP:767-10-04-218, REGON: 570217011

III WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesyłanie co dwa tygodnie na adres mailowy
przedstawiciela organizatora konkursu (lukasz.oplatek@me.pl) filmów pokazujących sposób
spędzania czasu wolnego.
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Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest również złożenie oświadczenia, że twórca pracy
konkursowej udziela fundacji Włącz Się oraz firmie TERG S.A. nieodpłatnego i
nieodwołalnego upoważnienia do wykorzystywania nadesłanej pracy na wszelkich polach
eksploatacji, w szczególności do celów promocyjnych, wydawniczych i innych związanych z
promowaniem fundacji włącz się oraz marki Media Expert. Zezwala na utrwalanie,
zwielokrotnianie i wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską i
cyfrową, wprowadzanie do obrotu egzemplarza oryginalnego i dalszych egzemplarzy,
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Zakres tematyczny filmów:
1. Pasje i hobby
2. Wyjazdy weekendowe
3. Popołudniowe atrakcje
4. Wczasy i wyjazdy wakacyjne

publicznego wystawiania i udostępniania, w tym w szczególności zamieszczania w
materiałach graficznych tworzonych i publikowanych przez fundację Włącz się oraz TERG
S.A.

W Konkursie biorą udział tylko prace, do których załączony będzie wypełniony
i podpisany Formularz Zgłoszeniowy stanowiący załącznik do niniejszego
Regulaminu .
Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

V ZADANIE KONKURSOWE
Udział w Konkursie polega na wykonaniu pięciu filmów (czterech w okresie lipiec – sierpień
2020 i przesyłanych do organizatora co dwa tygodnie, począwszy od 13 lipca 2020 roku) oraz
filmu podsumowującego „Wakacje Experta” (tę pracę należy przesłać do 11 września 2020
roku na podany adres: lukasz.oplatek@me.pl).
Rozstrzygnięcie Konkursu przez komisję powołaną przez spółkę TERG nastąpi do 15
września 2020 roku, a ogłoszenie wyników 16 września 2020 roku. Wyniki opublikowane
zostaną na portalu informacyjnym TOL oraz na Facebooku – Kariera Media Expert.

VI NAGRODY W KONKURSIE
Wszyscy trzej uczestnicy konkursu otrzymają od Organizatora kamery sportowe GoPro
Hero8 Black, których mają używać do wykonania zadań konkursowych. Po zakończeniu
konkursu kamery te staną się własnością uczestników.
Ponadto komisja powołana przez Organizatora wyłoni jednego zwycięzcę, który
otrzyma nagrodę główną w konkursie „Wakacje Experta”, którą jest zestaw kina
domowego.
Nagrody nie podlegają opodatkowaniu.

VII PRZEKAZANIE NAGRODY
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Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z Konkursem
jest Organizator, zaś dane osobowe osób działających z ramienia Uczestników przetwarzane
będą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie i w celach związanych z
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Przekazanie zwycięzcy nagrody odbędzie się w terminie do 30 września 2020 roku.

przeprowadzeniem Konkursu oraz wydania nagród Laureatowi, w szczególności poprzez
publikację na portalu oraz w wybranych środkach masowego przekazu.
Poprzez zgłoszenie do Konkursu i akceptację niniejszego Regulaminu Uczestnicy wyrażają
zgodę na rozpowszechnianie pracy konkursowej w mediach.
W sprawach spornych, nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Do konkursu filmowego
„Wakacje Experta”

imię i nazwisko uczestnika
dokładny adres zamieszkania
Sklep (lub dział w Centrali)
Telefon i adres e-mail

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń przyjmuję jego postanowienia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu na potrzeby
Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Oświadczam, że twórca pracy konkursowej udziela fundacji Włącz Się oraz firmie TERG S.A. nieodpłatnego i
nieodwołalnego upoważnienia do wykorzystywania nadesłanej pracy na wszelkich polach eksploatacji, w
szczególności do celów promocyjnych, wydawniczych i innych związanych z działalnością firmy. Zezwala na
utrwalanie, zwielokrotnianie i wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską i cyfrową,
wprowadzanie do obrotu egzemplarza oryginalnego i dalszych egzemplarzy, publicznego wystawiania i
udostępniania , w tym w szczególności zamieszczania w materiałach graficznych tworzonych i publikowanych
przez fundację Włącz Się oraz firmę TERG S.A.
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________________________________________________
Data i podpis uczestnika
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