REGULAMIN KONKURSU „#DrużynaAgrihandler” zwany dalej: "Regulaminem"

[Organizator]
§ 1.

1. Organizatorem i fundatorem nagród konkursu jest Agrihandler Sp. z .o.o. ul. Wapienna 6,
87-100 Toruń, NIP: 8792721899
2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany,
zarządzany ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu
społecznościowego Facebook, za pośrednictwem których można wziąć udział w Konkursie.
Podmioty te nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w stosunku do uczestników Konkursu w
związku z roszczeniami uczestników opartymi na niniejszym regulaminie
3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

[Warunki uczestnictwa w Konkursie]
§ 2.
Konkurs organizowany jest podczas XXVII Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH
Aby wziąć udział w Konkursie, należy posiadać aktywny proﬁl w serwisie społecznościowym
Facebook oraz następnie wykonać zadanie konkursowe opisane w § 3 ust. 2 poniżej oraz zapoznać
się z postanowieniami niniejszego Regulaminu (dalej Zgłoszenie). Przystąpienie do konkursu
oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

[Zasady i przebieg konkursu]
§ 3.
Konkurs trwa od 18.03.2022 r. do 20.03.2022 r. do godz. 23:59. Wyniki zostaną ogłoszone
28.03.2022 r. Zadanie konkursowe polega na:
• odwiedzenie naszego stoisko w trakcie Targów AGROTECH i zrobieniu sobie zdjęcie z jedną z
naszych wyjątkowych ramek lub lizaków przygotowanych na tę okazję (znajdziesz je przy
wejściu na nasze stoisko).
• opublikowaniu zdjęcia na swoim Facebooku i oznaczeniu firmy Agrihandler, abyśmy mogli
zobaczyć Twój post. Nie zapomnij użyć hashtagu #Drużyna Agrihandler i udostępnieniu zdjęcia
jako 'Publiczne'.
Zgłoszenie nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw
osób trzecich, stanowić reklamy innych podmiotów, jak również nie może przedstawiać lub
opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub
zwierząt.Zgłoszenia, które nie spełniają warunków wskazanych w Regulaminie nie będą brane
pod uwagę przez Komisję Konkursową podczas wyłaniania zwycięzców. Zgłoszenia takie mogą
być także usunięte przez Organizatora w każdym czasie, a Uczestnikowi nie będą przysługiwać
żadne roszczenia z tego tytułu.

Zgłoszenie przesłane przez Uczestnika w związku z wzięciem przez niego udziału w Konkursie musi
być całkowicie oryginalne, a w szczególności nie może stanowić opracowań innych utworów, nie
mogą w nim być wykorzystywane jakiekolwiek elementy, do których prawa przysługiwałyby
osobom trzecim.
Trzy zdjęcie zostaną wybrane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora. Kryteria
wyboru są subiektywne i zależą wyłącznie od preferencji członków Komisji Konkursowej.
Nie ma możliwości zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.
Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej poprzez komentarz (odpowiedź) do zgłoszenia pod
postem konkursowym w dniu 28.03.2022 r. lub w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wysłania
przez Organizatora powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zwycięzca zobowiązany
jest skontaktować się z organizatorem konkursu poprzez wiadomość prywatną wysłaną na proﬁl
Agrihandler
W przypadku braku kontaktu zwycięzca traci prawo do nagrody. Organizator zastrzega sobie
prawo żądania od zwycięzcy dodatkowych danych, jeżeli będą one niezbędne w celu przekazania
nagrody. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo
wskazania jako zwycięzcy innego Uczestnika Konkursu, który nie wygrał jeszcze nagrody. Nowego
zwycięzcę lub wyróżnionego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wybierze Komisja
Konkursowa.
[Nagrody]
§ 4.
Każdy kto zrobi zdjęcie otrzyma drobny firmowy upominek, a przy okazji walczy o następujące nagrody:
1 miejsce metalowy ciągnik model Fastrac w skali 1:32
2 miejsce
skórzany
portfel
Wittchen
(damski
Arizona
albo
męski
Da
Vinci),
3 miejsce zestaw gadżetów JCB: koszulka polo, czapka z daszkiem, kubek termiczny
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika. Uczestnik nie może żądać zamiany nagrody na ekwiwalent
pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody.
Uczestnik jest zobowiązany do powiadomienia jaki rodzaj porfelu wybiera
oraz rozmiar koszulki.
Nagrody zostaną wysłane pod wskazany adres, który uczestnik podał w wiadomości prywatnej na
profilu Facebook firmy Agrihandler.

[Zastrzeżenia]
§ 5.

1.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu osób, które w związku z
udziałem w Konkursie podejmują działania sprzeczne z prawem lub niniejszym regulaminem.
2.
Wizerunki nagród prezentowanych w materiałach promocyjnych, są użyte wyłącznie w
celach poglądowych i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości (różna treść nadrukowanych
haseł).
3.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw
Uczestników do korzystania z Proﬁlu w Serwisie Facebook.

[Prawa autorskie]
§ 6.
Uczestnik przesyłając w ramach Zgłoszenia jakikolwiek element stanowiący utwór w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity - Dz. U.
z 2006 r., nr 90 poz. 631 z późn. zm.) (także Zdjęcia, jeśli zostało dodane), udziela niniejszym
Organizatorowi nieograniczonej terytorialnie licencji niewyłącznej na wykorzystywanie tego
utworu w związku z realizacją Konkursu oraz w celach promocyjnych i reklamowych (w tym w
celu reklamy i promocji Konkursu oraz produktów wskazanych przez Organizatora), na polach
eksploatacji wskazanych w ust. 2 poniżej. Organizatorowi przysługuje prawo dokonywania i
korzystania z opracowań utworu, w tym między innymi dokonywania przeróbek, korekty i zmian
utworu. Organizator ma prawo do nie oznaczania utworu informacjami identyﬁkującymi jego
twórcę. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania, przysługujących Uczestnikowi,
autorskich praw osobistych do utworu oraz zobowiązuje się powstrzymać od samodzielnego

wykonywania tych praw. W przypadku utworów stanowiących element nagrodzonego
Zgłoszenia, licencja niniejsza wygasa z chwilą wydania zwycięzcy nagrody przez Organizatora. W
przypadku utworów stanowiących element pozostałych Zgłoszeń, licencja ma charakter
bezterminowy.
Organizator działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, zastrzega, że z chwilą wydania
nagrody nabywa całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonego Utworu (także Zdjęcia,
jeśli zostało dodane), stanowiącego utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r., nr 90 poz. 631 z późn. zm.), i
zwanych dalej łącznie „Utworem”, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:

a.
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograﬁczną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową,

a.
w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,w zakresie
rozpowszechniania Utworu, w sposób inny niż określony w ust. b - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, nadanie za pomocą
wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej i
telewizji kodowanej), nadanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników
magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadanie Utworu
nadawanego przez inną organizację telewizyjną, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (sieć
Internet lub inne sieci komputerowe), wykorzystanie w technologii UMTS i GPRS,

a.

wyświetlanie w kinie,

a.
tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, dokonywanie opracowania Utworu,
w tym w szczególności modyﬁkowanie Utworu, dokonywania korekt, skrótów, przeróbek,
adaptacji utworu, łączenia Utworu z innym utworem bez nadzoru autorskiego, publikacja w
środkach masowego przekazu,

a.
wykorzystanie Utworu we wszelkich materiałach reklamowych i swobodne korzystanie z
Utworu w celu prowadzenia reklamy i promocji dowolnych produktów pod dowolną marką
wybraną przez Organizatora,

a.

włączenie Utworu do utworu audiowizualnego,

a.
prawo do przerobienia (dostosowania) i wykorzystania Utworu (w tym audiowizualnego)
do oznaczania produktów pod dowolną marką wybraną przez Organizatora.

W przypadku zaistnienia konieczności rozszerzenia zakresu eksploatacji Utworu o pola
niewymienione w niniejszym Regulaminie, Organizator zawrze ze zwycięzcą odrębną umowę
gdzie strony uregulują warunki przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz praw do
artystycznych wykonań na niewymienione w niniejszym Regulaminie pola eksploatacji.
Organizatorowi będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu praw do eksploatacji
Utworu na niewymienionych w niniejszym Regulaminie polach eksploatacji.
Uczestnik udziela Organizatorowi zgody na:

a.
modyﬁkowanie Utworu w tym m.in. do dokonywania korekt, skrótów, przeróbek, zmian i
adaptacji Utworu oraz jego pojedynczych fragmentów, łączenia Utworu z innym utworem bez
nadzoru autorskiego, a także

a.
swobodne korzystanie z Utworu oraz jego pojedynczych elementów, jak również
swobodne korzystanie z modyﬁkacji Utworu i jego elementów bez nadzoru autorskiego, w celu
prowadzenia reklamy i promocji dowolnych produktów, pod dowolną marką wybraną przez
Organizatora, na terytorium Polski i za granicą.

a.

anonimowe rozpowszechnianie utworu;

a.

wykonywanie zależnych praw autorskich;

Uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworu oraz że nabył
autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne w zakresie określonym powyżej oraz, że jest
uprawniony do ich przeniesienia w ww. zakresie zgodnie z przepisami ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych bez naruszania praw osób trzecich lub innej umowy.
Uczestnik zobowiązuje się w ww. zakresie do niewykonywania w stosunku do Organizatora lub
jego następców prawnych do przysługujących mu do utworu autorskich praw osobistych
wymienionych w art.16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jednolity - Dz.U. z 2006 r., nr90 poz. 631 z późn. zm.).

Uczestnik, który nie otrzymał nagrody w Konkursie, zobowiązuje się zawrzeć z Organizatorem
umowę o przeniesienie praw autorskich do przesłanego Zadania konkursowego, uwzględniającą
założenia wskazane niniejszym regulaminie, na każde żądanie Organizatora.
Uczestnik Konkursu zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w
związku z faktem, że w dacie wydania nagrody temu Uczestnikowi nie przysługiwały autorskie
prawa majątkowe do Utworu przenoszone lub licencjonowane na Organizatora na podstawie
postanowień niniejszego Regulaminu, lub w związku z faktem, że nie przysługiwały temu
Uczestnikowi autorskie prawa osobiste do Utworu.
Uczestnik przysyłając w ramach Zgłoszenia Zdjęcie, na którym utrwalony jest wizerunek innej osoby
niż Uczestnik potwierdza, iż uzyskał od tej osoby zgodę na wykorzystanie tego zdjęcia w ramach
Zgłoszenia w tym na wykorzystywanie zdjęcia przez Organizatora zgodnie z Regulaminem oraz
art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2006
r. Nr 90 poz. 631 z poźń. zm.) oświadcza, iż osoba na zdjęciu wyraziła zgodę na rozpowszechnianie
jej wizerunku, utrwalonego na zdjęciu, poprzez opublikowanie zdjęcia na zasadach określonych w
niniejszym Regulaminie, w tym w ramach Konkursu, a także w materiałach reklamowych i
promocyjnych. Powyższa zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku osoby utrwalonej na
ww. zdjęciu poprzez publiczne udostępnianie zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także w celach reklamowych bez ograniczeń
w czasie oraz bez konieczności uzyskania jej każdorazowej zgody bez wynagrodzenia. W przypadku
utrwalenia na Zdjęciu wizerunku Uczestnika, Uczestnik wyraża zgodę na powyższe. 10. Dostarczenie
przez Uczestnika Zgłoszenia Organizatorowi jest równoznaczne ze złożeniem przez niego
oświadczenia, że Zgłoszenie jest wolne od praw i roszczeń osób trzecich.
[Klauzula o danych osobowych]
§ 7.
Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe
Uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz zbierane są i przetwarzane
wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy oraz ogłoszenia
wyników oraz realizacji i wydania nagród. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla
potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród. Dane osobowe będą przetwarzane w
siedzibie Administratora.
[Reklamacje]
§ 8.
Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać
Organizatorowi na piśmie.
Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również
dokładny opis i powód reklamacji.
Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich
otrzymania przez Organizatora.

[Postanowienia Końcowe]
§ 9.
Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w
materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy.
Niniejszy Regulamin jest dostępny na proﬁlu Młyn Jacka Hotel & SPA , jak również w siedzibie
Organizatora.

