REGULAMIN KONKURSU
„Zaprojektuj torebkę Zaxy”
§1
WARUNKI OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez firmę
Intermax Sp. z o.o., ul. Chełmińska 121, 86-300 Grudziądz (zwana dalej Intermax Sp. z
o.o.), (m.rejmus@intermax.home.pl, tel. 500 114 774, nr KRS 0000142046)
organizowanego w ramach konkursu prowadzonego za pośrednictwem aplikacji na portalu
Facebook.com.
2. Organizator konkursu firma Intermax Sp. z o.o. zleca jego przeprowadzenie firmie Studio
Dwieście Procent Łukasz Jerka, ul. Norwida 11, 86-300 Grudziądz (kontakt@200procent.pl,
tel. 791 966 229) jako partnerowi biznesowemu i powierza mu czuwanie nad
prawidłowością przeprowadzenia konkursu.
3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1. Konkurs – konkurs „ Zaprojektuj torebkę Zaxy” organizowany przez Intermax Sp. z o.o.;
2. Zadanie konkursowe – zadanie, którego wypełnienie warunkuje udział w Konkursie;
3. Uczestnik – osoba przystępująca do konkursu na zasadach określonych niniejszym
Regulaminem;
4. Głosujący - osoba pełnoletnia, która przystępuje do głosowania na zasadach określonych
niniejszym Regulaminem,
5. Praca konkursowa – projekt torebki dla marki Zaxy wykonany w dowolnej technice

§2
UCZESTNICY I WARUNKI UDZIAŁU
1. Udział w konkursie jest dobrowolny. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne,
które ukończyły co najmniej 18 rok życia mające miejsce zamieszkania na terenie
Rzeczypospolitej.
2. Uczestnik powinien posiadać: komputer lub urządzenie mobilne, dostęp do internetu, profil
na Facebooku (wyłącznie z prawdziwymi danymi).
3. Warunkiem udziału w konkursie jest prawidłowe wypełnienie danych osobowych oraz
zamieszczenie w aplikacji konkursowej na stronie https://www.facebook.com/ zaxypolska w
zakładce „Zaprojektuj torebkę” pracy konkursowej będącej przedmiotem konkursu.
4. Uczestnicy są zobowiązani do podania prawdziwych danych osobowych: imienia, nazwiska,
adresu do korespondencji oraz adres e-mail. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych
danych osobowych może spowodować wykluczenie z udziału w konkursie.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania
nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe
przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia
danych i zaprzestania ich przetwarzania.
6. Uczestnik zobowiązany jest w szczególności do niedostarczania treści zabronionych przez
przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra

osobiste i inne prawa osób trzecich.
7. Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie pięć projektów do udziału w konkursie.
8. Konkurs jest otwarty i bezpłatny dla uczestników.
9. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę na warunki Konkursu określone w niniejszym
Regulaminie, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w
zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
10. Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator Konkursu. Organizator
oraz podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie konkursu będą przetwarzać podane
przez Uczestnika dane osobowe jedynie w czasie trwania konkursu do celów realizacji
wysyłki nagród oraz do celów marketingowych związanych z promocją niniejszego
konkursu, w szczególności poprzez podawanie imienia i nazwiska zwycięzców w
informacjach prasowych i dla mediów dotyczących konkursu (w tym społecznościowych).
11. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie nadesłanych prac konkursowych
przez Organizatora do celów reklamowo--‐promocyjnych.
12. Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany, czy wspierany przez
właściciela Serwisu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc.,
jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami
Regulaminu Serwisu.
13. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie
roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.
§3
PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 4.03.2016 do 17.04.2016r. Publikacja
wyników nastąpi nie później niż do 24.04.2016r.
2. W celu wyłonienia laureatów Konkursu oraz w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu
Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”) w 3
osobowym składzie.
3. Konkurs będzie przebiegał dwuetapowo:
I. ETAP - zgłaszanie prac konkursowych przez Uczestników od 4.03.2016 do 3.04.2016,
II. ETAP – głosowanie przez Głosujących na zgłoszone prace od 4.04.2016 do 17.04.2016.
4. W konkursie nie będą uwzględniane prace konkursowe lub komentarze zawierające
określenia lub zwroty powszechnie uznane za wulgarne lub obraźliwe albo naruszające
dobra osobiste lub prawa osób trzecich.
5. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu pracy konkursowej w aplikacji konkursowej
dostępnej na stronie https://www.facebook.com/zaxypolska w zakładce „Zaprojektuj
torebkę”.
6. Praca konkursowa powinna przedstawiać projekt torebki dla marki Zaxy.
7. Przy wyborze laureatów brane będą pod uwagę w szczególności oryginalność i kreatywność
oraz estetyka zgłoszonych prac konkursowych.
8. Głosujący przystępują do konkursu poprzez wystawienie komentarza pod projektem, który
według nich powinien zdobyć II nagrodę w konkursie.
9. Przy wyborze nagradzanych komentarzy wystawionych przez Głosujących, Komisja
Konkursowa będzie oceniała przede wszystkim treść i formę opinii na temat projektu.

§4
NAGRODY
1. Laureaci mają prawo otrzymać tylko jedną nagrodę.
2. Nagrody:
A. Miejsce I dla Uczestnika przyznane przez Komisję Konkursową:
- 1.500,00 PLN (tysiąc pięćset złotych 00/100).
Liczba przyznawanych w konkursie nagród dla miejsca I: 1 (jedna).
B. Miejsce II dla Uczestnika na podstawie głosowania przez Głosujących:
- 500,00 PLN (pięćset złotych 00/100).
Liczba przyznawanych w konkursie nagród dla miejsca II: 1 (słownie: jedna).
C. Nagrody dla Głosujących przyznawane przez Komisję Konkursową na podstawie
najciekawszych komentarzy:
- buty marki Zaxy o wartości 129,90 PLN (sto dwadzieścia dziewięć złotych 00/100)
Liczba przyznawanych w konkursie nagród: 10 (dziesięć).

3. Publikacja wyników nastąpi po zakończeniu konkursu, tj. nie później niż do 24.04.2016r.
4. Laureaci zostaną ogłoszeni na stronie internetowej https://www.facebook.com/zaxypolska w
zakładce „Zaprojektuj torebkę”.
5. Laureaci zostaną dodatkowo powiadomieni przez organizatora konkursu o wyniku za
pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez nich w zgłoszeniu adres e-mail.
6. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 1 miesiąca od momentu
poinformowania o przyznaniu nagrody oraz braku uzgodnienia sposobu odbioru nagrody, w
szczególności podania danych do wysyłki, prawo do nagrody przechodzi na Organizatora.
7. Laureat nie może przekazać prawa do nagrody na rzecz innych osób oraz wymieniać
nagrody rzeczowej na jej wartość pieniężną u Organizatora.

§5
PRAWA AUTORSKIE
1. Przekazanie prac do udziału w konkursie równoznaczne jest z oświadczeniem, że projekt nie
narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw
autorskich.
2. Z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi, Organizator nabywa majątkowe prawa autorskie
do nagrodzonej pracy Uczestnika na wszelkich polach polach eksploatacji, a w
szczególności:
- produkcja towarów na podstawie projektu oraz
- obrotu tymi towarami.
3. Twórca zwycięskiego projektu w momencie wypłaty nagrody przenosi na Organizatora
wszystkie autorskie prawa majątkowe do zwycięskiej pracy konkursowej.
4. Organizator konkursu dopuszcza możliwość ewentualnych modyfikacji zwycięskiego
projektu, z poszanowaniem oryginalnej formy projektu w celach przystosowania projektu do
możliwości technicznych produkcji, a Autor zwycięskiego projektu nie będzie wnosił w tym
zakresie żadnych roszczeń.

5. Autorzy biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację ich prac w celach
promocyjnych. Publikowane do tego celu prace będą opatrzone informacją o autorze.
§6
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Uczestnicy Konkursu uprawnieni są do zgłoszenia reklamacji co do przeprowadzenia
Konkursu, w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia zakończenia konkursu.
2. Pytania i skargi oraz reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Konkursu należy kierować
pod adres: kontakt@200procent.pl.
3. W temacie wiadomości należy dodać dopisek „Reklamacja. Zaprojektuj torebkę Zaxy.”.
4. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny
opis reklamacji.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie 3 (trzech) dni
roboczych od daty doręczenia wiadomości. Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie
danej reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Decyzja Komisji Konkursowej zostanie przesłana
Uczestnikowi e--‐mailem wysłanym na adres podany w reklamacji.
6. Decyzja Komisji Konkursowej nie wyłącza uprawnienia Uczestnika do dochodzenia
roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§7
ZMIANA REGULAMINU KONKURSU
1. Osoby biorące udział w konkursie zostaną poinformowane o zmianie Regulaminu za
pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem
zmian.
2. Uczestnicy mogą zaakceptować lub nie postanowienia Regulaminu po zmianach.
3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje
uprawnienie do wycofania się z uczestnictwa w Konkursie.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia konkursu, jeżeli nie jest
możliwe dalsze jego prowadzenie zgodnie z wymogami zasadności i rzetelności. Uczestnicy
konkursu zostaną poinformowani o tym fakcie drogą mailową na podane przez nich adresy
poczty e-mail oraz przez ogłoszenie na stronie https://www.facebook.com/zaxypolska

