REGULAMIN KONKURSU
„Pokaż, ile radości daje Ci instax ”
(dalej jako: „Regulamin”)
§1
[POSTANOWIENIA OGÓLNE]
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Pokaż, ile radości daje Ci instax” i w dalszej części
Regulaminu zwany będzie: "Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu, zwanym dalej „Organizatorem” jest FUJIFILM Europe GmbH
Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 178, kod pocztowy: 02486, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS
00000347504, REGON 0142214461, NIP 1070015355; adres strony internetowej:
www.fujifilm.eu/pl; rachunek bankowy: 08 1050 0086 1000 0023 4799 9035, ING Bank
Śląski S.A.
3. Konkurs będzie przeprowadzony wyłącznie w Internecie; w serwisie społecznościowym
„Facebook” (www.facebook.com) oraz w aplikacji „Instagram”.
4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 30.06.2017 r. do 31.08.2017 r. (do
godziny 23:59:59).
§2
[WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE]
1. Uczestnikiem Konkursu, dalej zwanym „Uczestnikiem”, może być każda osoba fizyczna,
która:
a) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
c)

posiada profil użytkownika, oznaczony własnym imieniem i nazwiskiem, w
serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod adresem
internetowym www.facebook.com lub posiada własne konto użytkownika w
aplikacji „Instagram”,

d) nie jest pracownikiem Organizatora ani członkiem rodziny pracownika
Organizatora.
2. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie
wyłącznie za pisemną zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna
prawnego przedstawioną Organizatorowi na każde jego żądanie. Brak przedstawienia
pisemnej zgody na żądanie Organizatora wyklucza możliwość uzyskania nagrody w
Konkursie.
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§3
[ZASADY KONKURSU]
1. Zadaniem konkursowym Uczestnika Konkursu jest zakup dowolnego produktu marki
Fujifilm instax w dniach 30.06.2017-31.08.2017 w dowolnym salonie Fotojoker na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej i publikacja na swoim profilu użytkownika w
serwisie społecznościowym Facebook na lub na swoim koncie użytkownika w aplikacji
„Instagram” co najmniej jednej fotografii przedstawiającej radość z zakupionego
produktu marki Fujifilm instax. Fakturę lub paragon potwierdzający zakup uczestnik
konkursu musi posiadać do momentu rozstrzygnięcia konkursu.
2. Zdjęcie biorące udział w konkursie należy oznaczyć specjalnym hasztagiem
#konkurs_instax_fotojoker.
3. Na zdjęciu biorącym udział w konkursie musi być pokazany zakupiony produkt, o
kórym mowa w § 3. Ust 1.
4. Opublikowane zdjęcie musi być publicznie widoczne, co oznacza, że publiczne musi
być konto użytkownika w aplikacji „Instagram” lub zdjęcie opublikowane w profilu
użytkownika w serwisie społecznościowym Facebook.
5. Zdjęcie biorące udział w konkursie może być wykonane dowolnym aparatem
fotograficznym lub smartfonem.
6. Przed opublikowaniem zwycięskiego zdjęcia przedstawiciel Organizatora skontaktuje
się z jego autorem za pośrednictwem wiadomości e-mail w celu otrzymania paragonu
lub faktury za zakupiony produkt, o którym mowa w § 3. ust. 1. Jedynie po
zweryfikowaniu paragonu lub faktury organizator przyzna nagrodę.
7. W konkursie mogą brać udział zdjęcia poddane postprodukcji.
8. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie fotografie wykonane i opublikowana
zgodnie z zasadami, o których mowa w niniejszym regulaminie najpóźniej w dniu
31.08.2017 o g. 23:59.
9. Każdy Uczestnik może opublikować dowolną liczbę fotografii. W ramach Konkursu
pod uwagę brane będą wyłącznie fotografie publicznie widoczne i opatrzone
hasztagiem #konkurs_instax_fotojoker .
10. Fotografie muszą stanowić prace indywidualne. Fotografie autorstwa więcej niż
jednej osoby nie będą brane pod uwagę w Konkursie. W przypadku opublikowania
fotografii przez więcej niż jedną osobę, za Uczestnika Konkursu uznana będzie ta
osoba, która opublikowała zdjęcie jako pierwsza, chyba że inna osoba dowiedzie u
Organizatora swoich praw autorskich do zdjęcia.
11. Zgłaszając swoje zdjęcie uczestnik udziela Organizatorowi nieodwołalnej zgody –
także w przypadku, gdy na zdjęciu jest wizerunek osoby trzeciej - na publikowanie
fotografii, z oznaczeniem autora przez wskazanie jego imienia i nazwiska, na stronie
internetowej www.instax.pl, wwww.fotojoker.pl, w Magazynie CEWE i na
facebookowych stronach Fujifilm Poland, Instax Poland i Fotojoker.
§4
[NAGRODY]
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1. Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne: 1500zł za pierwsze miejsce, 1000zł za
drugie miejsce, 500zł za trzecie miejsce. Należny podatek od nagród pokryje
organizator.
2. Najlepsze fotografie zostaną wybrana spośród fotografii Uczestników Konkursu przez
fotografa Pawła Kosickiego, według jego niezależnej oceny, dokonywanej z
uwzględnieniem walorów estetycznych fotografii, kompozycji obrazu oraz stopnia
oryginalności i zgodności z tematem.
3. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody wytypowani Uczestnicy powinni zgłosić
chęć ich odbioru w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia skontaktowania się
przedstawiciela organizatora z potencjalnym zwycięzcą poprzez komunikator w
aplikacji Facebook lub Instagram pod rygorem wygaśnięcia prawa do odbioru
nagrody. Zgłoszenie chęci odbioru nagrody przez uczestnika konkursu musi się odbyć
poprzez wiadomość wysłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej wraz ze skanem
faktury lub paragonu, o których mowa w § 3 ust. 1. na adres e-mail:
instax@fujifilm.pl. W wiadomości, o której mowa w niniejszym ustępie należy także
podać imię, nazwisko, numer konta, adres zamieszkania, numer tel. kontaktowego.
4. Nagroda zostanie przekazana poprzez przelew na konto bankowe zwycięzcy.
§5
[ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU]
1. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na stronie internetowej www.instax.pl najpóźniej w dniu
11.09.2017.
2. Publikacja wyników Konkursu obejmować będzie co najmniej publikację imion i
nazwisk zdobywców nagród, na co Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę poprzez
wzięcie w nim udziału.
§6
[WARUNKI WYDANIA NAGRODY I DANE UCZESTNIKÓW KONKURSU]
1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane
będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem
nagrody.
2. Warunkiem uzyskania nagrody jest złożenie przez Uczestnika Konkursu, za
pośrednictwem poczty e-mail, oświadczenia o następującej treści: „Oświadczam że
jestem wyłącznym autorem i właścicielem fotografii zgłoszonej przeze mnie do
Konkursu „Pokaż, ile radości daje Ci instax” i przysługuje mi pełny zakres
majątkowych i osobistych praw autorskich do fotografii”. Organizator ma prawo
zażądać złożenia takiego oświadczenia przez Uczestnika w formie pisemnej.
§7
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od pierwszego dnia okresu, o którym mowa w § 1
ust. 4 niniejszego Regulaminu.
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2. Organizator zobowiązuje się pokryć koszty podatku należnego od Uczestnika
Konkursu w związku z uzyskaniem przez niego nagrody. Organizator zobowiązuje się
nie pobierać od zdobywcy nagrody za pierwsze i drugie miejsce kwoty do pokrycia
podatku, stosownie do art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych i zapłacić tę kwotę z własnych środków. Organizator
zobowiązuje się dopełnić wszelkich formalności związanych z obliczeniem i
wpłaceniem podatku.
3. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, w okresie
trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w
Konkursie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie
www.instax.pl.
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