REGULAMIN KONKURSU „Wszystko jasne w te święta - Józefosław, Julianów, JDM Deweloper ten czas zapamięta „

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

Regulamin konkursu fotograficznego „Wszystko jasne w te święta -Józefosław, Julianów,
JDM Deweloper - ten czas zapamięta” (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady
uczestniczenia w Konkursie na prace fotograficzne.
Organizatorem konkursu jest JDM Deweloper Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-777)
przy Alejach Komisji Edukacji Narodowej 93 wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000873173, NIP: 9512457345, REGON:
369672127 (zwana dalej: Organizatorem).
Partnerem konkursu jest Stowarzyszenie Pomysł na Józefosław z siedzibą w Józefosławiu
(05-509) przy ul. Cyraneczki 11
Konkurs skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców Józefosławia i Julianowa (w
województwo mazowieckim, powiat piaseczyński, gmina Piaseczno), będących osobami
fizycznymi i posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych, które są właścicielem
bądź posiadaczem obiektu zgłaszanego do konkursu i które na okres zimowy ozdobią
swoje, posesje, budynki, balkony dekoracjami świątecznymi.
Konkurs jest realizowany na terenie Józefosławia i Julianowa (województwo mazowieckie,
powiat Piaseczno).
Pracownicy Organizatora oraz członkowie Stowarzyszenia Pomysł na Józefosław,
członkowie rodzin tych osób oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu nie
mogą brać udziału w konkursie.
Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu zapoznał się z niniejszym
regulaminem i zasadami konkursu i nie wnosi do niego zastrzeżeń.

§2
ZASADY I PRZEBIEG KONKURSÓW
1. Konkurs rozpoczyna się 15 grudnia 2021 roku i trwa do 14 stycznia 2022 roku.
2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zewnętrznej dekoracji świątecznej

balkonu w budownictwie wielomieszkaniowym,
 posesji prywatnej (dom jednorodzinny, segment w szeregowcu itp.).
która zostanie udokumentowana na fotografii.
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3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zgłoszenia na adres: konkurs

@jdmdeweloper.pl lub za pośrednictwem przycisku „ Wyślij swoje zgłoszenie” na stronie
https://jdmdeweloper.pl/konkurs
wraz z dokumentacją zrealizowanego zadania
konkursowego tj. jedną fotografią w postaci elektronicznej – pliku w formacie “jpg”, ”jpeg”,
”png” (maksymalny rozmiar pliku 10 MB) oraz podaniem swojego imienia i nazwiska , nr
telefonu kontaktowego oraz adresu mailowego do kontaktu. Sposób przesłania zgłoszenia
nie wpływa na wynik - w obu przypadkach zgłoszenie przekierowane zostaje na adres :
konkurs@jdmdeweloper.pl

4. Uczestnik konkursu może zgłosić jedną fotografię.
5. Uczestnik konkursu oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przesła-

nej dokumentacji zadania konkursowego.
6. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie (rozpowszechnienie)
dokumentacji konkursowej podczas działań Organizatora i nieodpłatną publikację na
stronie
Organizatora
(www.jdmdeweloper.pl),
na
stronie
Partnera
http://pomyslnajozefoslaw.pl/ oraz w Internecie na fanpage JDM Deweloper
https://www.facebook.com/jdmdeweloper i fanpage Stowarzyszenie Pomysł na Józefosław
https://www.facebook.com/pomyslnajozefoslaw/ , Instagramie – jdmdeweloper, Stow.
Pomysł na Józefosław-ilovejozefoslaw
7. Organizator przyjmuje zgłoszenia wraz z dokumentacją zrealizowanego zadania
konkursowego do 3 stycznia 2022 roku do godziny 12.00.
8. Zadania konkursowe:
 muszą być wynikiem osobistej inicjatywy i twórczości lub wiedzy uczestnika;
 nie mogą zawierać treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem;
 nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw
autorskich lub praw własności przemysłowej.
 muszą spełniać wymogi formalne zgodne z regulaminem.
9. Głosowanie na prace konkursowe odbywa się za pośrednictwem formularza dostępnego pod
przyciskiem "Zagłosuj" na stronie http://jdmdeweloper.pl/konkurs, lub bezpośrednio pod adresem https://forms.gle/mt9L38w9XQjBa56d7. Sposób głosowania nie wpływa na wyniki - w
obu przypadkach użytkownik przekierowany zostaje do tego samego formularza.

10. Jedna osoba może oddać 1 głos pod wybraną pracą konkursową
11. Głos na prace konkursowe można oddawać od dnia 4 stycznia do dnia 14.01.2022 roku do

godz. 15.00
12. Zadania konkursowe zawierające treści sprzeczne z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej
Polskiej, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające prawa autorskie osób
trzecich, a także zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite,
naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, godność osobistą, a także ta-
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13.

14.
15.
16.

kie, które nie spełniają wymagań określonych niniejszym Regulaminem nie biorą udziału w
Konkursie i podlegają odrzuceniu przez Organizatora.
Zadania konkursowe sprzeczne z Regulaminem lub takie, co do którego Organizator poweźmie wątpliwość, że może ono w inny sposób naruszać prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub prawa do wizerunku, podlega odrzuceniu przez Organizatora.
Na decyzje Organizatora o odrzuceniu Zadania konkursowego podjęte na podstawie Regulaminu nie przysługuje odwołanie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedostosowania
się Uczestnika do postanowień Regulaminu.
Uczestnik publikując zadanie konkursowe lub wyrażając zgodę na taką publikację, publikuje zadanie konkursowe na własne ryzyko i we własnym imieniu oraz ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich wynikające z zamieszczenia zadania
konkursowego na stronach internetowych wymienionych w ust. 6, w szczególności za naruszenie praw autorskich. Uczestnik tym samym zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikających z faktu publikacji zadania konkursowego przez Organizatora.
§3
NAGRODY

1. Nagrodą główną w konkursie jest zestaw gimnastyczny Figelo Junior o wartości około 3

950,00 zł (https://www.figelo.com/pl/p/Figelo-White-Junior-/61).
2. Ponadto Organizator w ramach konkursu zobowiązuje się do zakupu drzew/krzewów w

3.

4.
5.
6.
7.
3

ilości odpowiadającej ilości przesłanych zgłoszeń. W przypadku gdy ilość zgłoszeń konkursowych przekroczy 100, Organizator zobowiązuje się do ufundowania nagrody w postaci
elementu małej architektury miejskiej, który zostanie przekazany na rzecz mieszkańców
Józefosławia, Julianowa. Organizator zobowiązuje się do posadzenia zakupionych
drzew/krzewów we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomysł na Józefosław oraz mieszkańcami Józefosławia i Julianowa w terminie wskazanym przez Stowarzyszenie Pomysł na Józefosław, nie wcześniej niż w dniu 22 kwietnia 2022 roku, w miejscu wskazanym przez Stowarzyszenie Pomysł na Józefosław.
Zdobywcą nagrody głównej w Konkursie będzie Uczestnik, który w czasie trwania
głosowania pod zgłoszeniem konkursowym, zarejestrowanym
pod adresem
https://forms.gle/mt9L38w9XQjBa56d7 , zdobędzie największą liczbę głosów.
Laureat konkursu zostanie ogłoszony na stronie www.jdmdeweloper.pl
Nagroda w konkursie przyznawana jest przez organizatora.
Nagroda nie może być wymieniona na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe.
Ogłoszenie wyników następuje do 14 dni od zakończenia konkursu.

8. Zwycięzca w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu zgłasza się do

organizatora na adres wp@jdmdeweloper.pl, w celu ustalenia osobistego terminu odbioru
nagrody w biurze Organizatora ul. Puławska 45/1, 05-500 Piaseczno.
9. Brak zgłoszenia, o którym mowa w pkt 8 jest równoznaczny z rezygnacją przez uczestnika z
odbioru nagrody.
§4
DANE OSOBOWE
1. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników konkursów wyłącznie dla celów
organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych nagród, zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja
2018 roku (Dz. U. z 2018r., poz. 1000 ze zm.), a także zgodnie Polityką prywatności
obowiązującymi u Organizatora.
2. W czasie trwania konkursu, uczestnikowi, który podał swoje dane przysługują takie prawa
jak:
 prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 prawo do sprostowania swoich danych,
 prawo do usunięcia danych,
 prawo do ograniczenia przetwarzania,
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 prawo do przenoszenia swoich danych,
 żądanie zaprzestania przetwarzania.
Żądanie można wnieść na piśmie na adres siedziby Organizatora lub elektronicznie na
adres: biuro@jdmdeweloper.pl
3. Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
4. Dane osobowe są udostępnione wyłącznie dla potrzeb Konkursu będą przetwarzane
przez okres trwania Konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem
w Konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń
publicznoprawnych.
5. Podanie przez uczestnika konkursu danych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu.
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§5
Prawa autorskie
Zgłaszając zadanie konkursowe uczestnik oświadcza, że posiada do wykonanego
zdjęcia pełne i nieograniczone prawa autorskie, jak również jest uprawniony do
dysponowania wizerunkiem osoby bądź osób przedstawionych na zdjęciu, a także posiada
zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w
materiałach podawanych do publicznej wiadomości w tym na portalach i serwisach
internetowych.
a.i.2. Zgłaszając zadanie konkursowe uczestnik oświadcza ponadto, że wyraża zgodę na
rozpowszechnianie w ramach Konkursu utrwalonej na przesłanej fotografii elewacji
budynku lub jego części w tym materiałach podawanych do publicznej wiadomości w
szczególności na portalach i serwisach internetowych.
a.i.3. Uczestnik konkursu poprzez udział w konkursie udziela jednocześnie nieodpłatnej
licencji niewyłącznej do swojego zadania konkursowego na rzecz Organizatora (od chwili
jego udostępnienia) bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na
następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu wprowadzenia utworu do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu,
sieci wewnętrznych typu Intranet; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na
których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu; 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 w tym również w
ramach produktów elektronicznych, w ramach sieci multimedialnych, w tym sieci
wewnętrznych jak i Internetu oraz w systemie on-line. Jednocześnie uczestnik konkursu
wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze
przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów; wielokrotne
publikowanie w materiałach promocyjnych związanych z konkursem (tegorocznej i każdej
następnej edycji), a także na stronach internetowych Organizatora oraz wykorzystywanie
ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
a.i.1.

1.
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§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego regulaminu nie jest grą losową, loterią
fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od
przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (t.j. Dz. U.
z 2019 roku poz.847 ze zm).

2. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej

www.jdmdeweloper.pl
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy powszechnie
obowiązującego prawa polskiego.
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