Regulamin konkursu #SiłaKobiet na blogu Wybiegane.pl
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu #SiłaKobiet na blogu Wybiegane.pl (dalej: „Konkurs”) jest
INDIGO LABS SP Z O O KRS: 0000349321, NIP: 5213555428, REGON: 142300574
przedstawiciel marki Morini (dalej: „Organizator”),oraz MMSport sp.j. Księcia
Józefa 54a, 30-206 Kraków NIP: 677-20-12-615, przedstawiciel marki Under Armour
(dalej „Sponsor”).
2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu
(dalej: „Regulamin”).
3. Konkurs jest prowadzony na blogu http://wybiegane.pl/
4. Konkurs trwa od 02.12.2015 od momentu opublikowania wpisu na blogu do
10.12.2015 do godziny 23.59 (dalej: „Czas TrwaniaKonkursu”).

§ 2 Zasady konkursu
1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, zamieszkałe w Polsce
(dalej: „Uczestnik”).
2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest
dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest:
a. pokazanie w dowolnej kreatywnej formie interpretacji zadania – „co daje
siłę kobietom?”(dalej „Praca konkursowa”). Zadanie zawarte jest we wpisie
http://wybiegane.pl/sila-jest-kobieta/opublikowanym w dniu 02.12.2015r.
b. opublikowanie odpowiedzi, lub linku do odpowiedzi, jeśli Praca konkursowa
została opublikowana na Facebooku lub Instagramie,w komentarzu pod
wpisem na blogu najpóźniej do 10.12.2015 do godziny 23.59.
4. Celem zadania konkursowego jest przygotowanie autorskiej i kreatywnej Pracy
konkursowej.
5. Jedna osoba może przygotować i opublikować w swoim imieniu dowolną liczbę Prac
konkursowych.
6. Przystępując do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę, w przypadku wygrania
nagrody, na opublikowanie imienia i nazwiska na liście zwycięzców Konkursu na
blogu wybiegane.pl i w kanałach komunikacji Organizatora i Sponsora. Dane
osobowe przekazane przez Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora
wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzców, jak i wysyłki
nagród konkursowych.
7. Prace konkursowe złożone po upływie terminu określonego w § 1 pkt. 4 nie biorą
udziału w Konkursie.
8. Zgłoszenia naruszające warunki Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie, a w
szczególności prace
a. zawierające elementy sprzeczne z prawem,
b. naruszające dobre obyczaje,
c. naruszające prawa osób trzecich,
d. sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu,

e. zawierające elementy godzące w dobre imię lub renomę autorów bloga,
Organizatora lub Sponsora Konkursu,
f. zawierające treści nieprzeznaczone lub szkodliwe dla osób niepełnoletnich.
§ 3 Nagrody
1. Organizator nagrodzi 8 osób (dalej: „Zwycięzcy”).
2. Nagrodami w konkursie są:
a. I miejsce - torba-kopertówka Morini
b. II miejsce - voucher o wartości 300 zł na rzeczy marki Under Armour w
sklepie http://www.mmsport.com.pl
c. Miejsca III-VIII - voucher o wartości 200 zł na dowolny zakup skórzanych
produktów Morini w sklepie http://morini.pl/shop/
3. W ocenie Prac Konkursowych brane będą pod uwagę w szczególności: oryginalność,
kreatywność i zgodność z tematem.
4. Zwycięzcy zobowiązani są skontaktować się z autorem bloga po ogłoszeniu wyników
pod adresem agata@lipiec.waw.pl do 16.12.2015r. w celu ustalenia warunków
przekazania nagrody.
5. W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w pkt. 4, w
określonym terminie lub podania nieprawidłowych danych, Zwycięzca traci prawo
do nagrody.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Zwycięzcę
adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność
przekazania nagrody Zwycięzcom z przyczyn zależnych od Zwycięzców, a zwłaszcza
podania błędnego adresu przez poszczególnych Zwycięzców lub za niemożność
przekazania nagrody w terminie z powodu zdarzeń siły wyższej.
7. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody lub utraty przez Zwycięzcę
prawa do nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator zastrzega sobie prawo
przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wyłonionemu według kryteriów
określonych w pkt. 3.
8. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w Konkursie.
9. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe
wypłacenie równowartości nagrody w pieniądzu lub zamiany nagrody na inną. Nie
jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest
równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody.
§ 4 Nadzór nad przebiegiem Konkursu
1. Organizator zastrzega sobie prawo do monitorowania aktywności Uczestników w
Konkursie na każdym jego etapie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie
Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub
Regulaminem Konkursu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników
postanowień Regulaminu. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do
dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w

związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w
niniejszym paragrafie.
4. Wszelkie reklamacje i wątpliwości można zgłaszać na adres mailowy
agata@lipiec.waw.pl.
§ 5 Prawa własności intelektualnej do Prac konkursowych
1. Jeśli Praca Konkursowa stanowić będzie utwór w rozumieniu prawa autorskiego,
Uczestnik oświadcza, że jest jego wyłącznym autorem, posiada do niego
nieograniczone autorskie prawa majątkowe.
2. Z chwilą jego zgłoszenia do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi oraz
Sponsorowi nieodpłatnej, nieograniczonej pod względem terytorialnym,
niewyłącznej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na okres roku, na
wykorzystywanie utworu na wymienionych poniżej polach eksploatacji:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie w każdy sposób, w szczególności w pamięci
komputera, na nośnikach danych zarówno cyfrowych, jak i analogowych,
techniką zapisu magnetycznego, jak i cyfrowego;
b. rozpowszechnianie poprzez wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy
do obrotu, w tym w prasie, publiczne wystawianie, najem lub użyczenie;
c. udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i
czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnianie w sieci
Internet;
d. wykorzystywanie w działaniach Sponsorowi w tym w ramach reklamy lub
promocji jego produktów lub usług, bez względu na ilość nadań, emisji i
wytworzonych egzemplarzy. Udziela Organizatorowi i Sponsorowi zgody na
tworzenie, rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych względem
Utworu lub jego części, w tym na włączanie ich do innych utworów
korzystanie z tak powstałych utworów na polach eksploatacji wskazanych w
lit.a–d powyżej, jak również na wprowadzanie zmian i modyfikacji do tych
utworów;
3. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu prace wyłącznie własnego autorstwa.
Zabronione jest w szczególności wykorzystywanie fragmentów pochodzących z
jakichkolwiek cudzych utworów.
4. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw
majątkowych i/lub praw do znaków towarowych, a także innych majątkowych i
osobistych praw osób trzecich do zdjęcia przesłanego do Konkursu. Uczestnik
zobowiązuje się zwrócić Sponsorowi wszelkie koszty, które Organizator lub Sponsor
ponieśli w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek
eksploatacji zdjęcia lub jego części.
5. Z chwilą wydania Nagrody, stosownie do art. 921 § 3 kodeksu cywilnego,
przechodzą na Organizatora i Sponsora bez ograniczeń wszystkie majątkowe prawa
autorskie do nagrodzonych prac.
§ 6 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane
te będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie
i otrzymania nagród.Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do swoich danych
oraz do ich aktualizacji na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych
osobowych.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. Regulamin dostępny jest nastronie http://wybiegane.pl/sila-jest-kobieta/.
2. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki
Regulaminu.
3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa
powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez podawania
przyczyn.

