
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Organizatorem „Konkursu” jest Dental Care ul. Staszica 29, 62-800 Kalisz, zwany dalej 
„Organizatorem”.

2. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

 

2. CZAS TRWANIA, TERYTORIUM I SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU

 

1. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 22.10.2019 r. od godz 10.00 do dnia 31.10.2019 do

godz 12.00 (dalej: „Okres Trwania Konkursu”)

2. Rozstrzygnięcie Konkursu będzie podane na stronie Calisia.pl (dalej: „Serwis”) 31.10.2019 około
godz. 12.15.

3. Za realizację i obsługę Konkursu odpowiedzialni są Organizatorzy.

4. Konkurs, prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie

obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia

1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku poz. 121 z późn. zm.), zwanej dalej „k.

c.”.

 

3. UCZESTNICY

 

1. Uczestnikami Konkursu i Laureatami Nagrody są pojedyncze pełnoletnie osoby fizyczne 
posiadające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadające pełną 
zdolność do czynności prawnych, (zwane dalej „Uczestnikami”), które dokonały prawidłowego 
zgłoszenia do Konkursu - „Świat w kawałkach”.

 

4. PRZEBIEG KONKURSU

 

1. Konkurs odbywa się za pośrednictwem Internetu, na stronie www.calisia.pl

2. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszego zdjęcia konkursowego.



5. Publikacja artykułu konkursowego odbędzie się 22.10.2019 r. od godz 10.00

6. Publikacja artykułu konkursowego jest równoznaczna z rozpoczęciem głosowania, które 
zakończy się 31.10.2019 do godz 12.00

7. Prace konkursowe w galerii będą układane są losowo

8. Głosowanie odbywa się poprzez naciśniecie przycisku „like” (kciuk skierowany w górę). 
Zdjęcie, które zdobędzie najwięcej „like” wygrywa konkurs

9. Ogłoszenie wyników odbędzie się 31.10.2019 około godz. 12.15 na portalu www.calisia.pl

 

 

5. NAGRODY

 

1. Nagrodami w konkursie są:

. voucher na zakupy w B Star o wartości 300 zł 

2. Zestaw upominkowy od Miasta Kalisza

3. Zestaw upominkowy Crispy Natural

4. Voucher do salonu Trendy o wartości 100 zł

5. Voucher do salonu kosmetycznego Ambasada Urody

6. Voucher do salonu fryz. Agnieszki Stefaniak o wart. 50 zł

7. Voucher do salonu fr. Doroty Juszczak o wart 50zł

8. 2x voucher do salonu kosmetycznego Efekt o wart 50 zł

 

 

 

6. ODBIÓR NAGRODY

 

1. Zwycięzca zostanie poinformowany o sposobie odbioru nagrody. nie ma możliwości zamiany 
nagrody na wartości pieniężne.



 

7. PRAWA AUTORSKIE

 

1. Uczestnik Konkursu, w momencie przesłania Zgłoszenia przenosi autorskie prawa majątkowe do

przesłanej Pracy Konkursowej oraz prawa do rozpowszechniania opracowań tej Pracy

Konkursowej, obejmujące, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, następujące pola

eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką (w tym techniką cyfrową i drukowaną),

wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo

publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawę, nadanie za pomocą wizji lub

fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity,

równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub

telewizyjną, publikacja i dystrybucja poprzez Internet.

2. Każdy Uczestnik, wraz z dokonaniem Zgłoszenia, upoważnia Organizatora – z prawem

udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania wszelkich Prac Konkursowych Uczestnika, w

szczególności do wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania

oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z Konkursem w Okresie Trwania Konkursu i

bezterminowo po jego zakończeniu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu

Konkursu.

2. Administratorami danych Uczestników jest Dental Care oraz portal Calisia.pl.

Dane tj. imię, nazwisko i adres mailowy – będą przetwarzane w celu realizacji konkursu.

Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawianie. Podanie danych jest

dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.



3. Organizatorzy, zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i/lub jego warunków.

Zmiany działać będą jednak na przyszłość i nie będą naruszać praw nabytych.

4. Organizatorzy, zastrzegają sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są

przedmiotem Konkursu celem realizacji procesu Konkursu oraz podania do publicznej wiadomości

informacji o zwycięstwie w Konkursie. Na powyższe Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.

5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają

przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według stosownych

przepisów.


