REGULAMIN ZABAWY POD NAZWĄ RLP 2
§1 Postanowienia Ogólne
1.
2.

Organizatorem Zabawy jest Razem Lepiej Podcast.
Zabawa rozpoczyna się dnia 2.10.2020 r. godz.00:01, a kończy się dnia 8.10.2020 r. o godz. 23:59:59 czasu brytyjskiego.
§2. Uczestnicy i zasady

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Udział w Zabawie jest dobrowolny i nieodpłatny.
W Zabawie może wziąć udział osoba fizyczna, zwana dalej Uczestnikiem, która:
a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Zabawy poprzez zgłoszenie udziału w Zabawie;
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
c) mieszka (posiada adres korespondencyjny na jaki zostanie wysłana nagroda) na terytorium Unii Europejskiej,
d) posiada konto w serwisie Instagram,
e) wykona Zadanie.
Uczestnikiem Zabawy może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2 Regulaminu.
Celem wzięcia udziału w Zabawie, w czasie jej trwania, Uczestnik zamieści na w serwisie Instagram wykona zadanie. (dalej: Zadanie).
Wykonanie Zadania oznacza:
- zamieszczenie w serwisie Instagram pod postem opublikowanym 2.10.2020 na profilu https://www.instagram.com/razemlepiejpodcast/ komentarza będącego odpowiedzią na pytanie: Jaka porada z naszego odcinka
okazała się być dla Ciebie inspirująca, interesująca, pomocna, ciekawa? Co sprawiło, że się uśmiechnęłaś/uśmiechnąłeś? oraz oznaczenie jednego konta (osoby) której chcesz polecić Razem Lepiej Podcast.
W Zabawie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie w czasie jej trwania.
Uczestnik może wziąć udział w Zabawie więcej niż 1 (słownie: jeden) raz.
Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia wykonanych Zadań, których autorzy:
a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;
c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;
d) naruszają regulamin serwisu Instagram.
e) użyli w Zadaniu słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących
nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.
§ 3 Prawa do wykonanych Zadań

1.

Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora,
osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania wyłączne i nieograniczone prawa autorskie
oraz że wykonane Zadanie nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
3. Nagrodzony Uczestnik (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania na
następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w
tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu,
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym
wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.
§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

1

1.

Zwycięzców zabawy wybierze Organizator w sposób autorytarny biorąc pod uwagę kryteria atrakcyjności, oryginalności i kreatywności oraz wyłoni w ten sposób 1 (słownie: jednego) Zwycięzcę/Zwyciężczynię.
2. Zwycięzcy/Zwyciężczyni przyznanie zostana następująca nagroda:
a) Nagroda I – paczka z dobrociami wyselekcjonowanymi przez RLP.
3. Organizator zakończy wyłanianie Zwycięzcy/Zwyciężczyni najpóźniej w dniu 11.10.2020 r.
4. Zwycięzca/Zwyciężczyni zostanie poinformowany/a o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie postu ze
wskazaniem nazwy profilu Zwycięzcy/Zwyciężczyni w profilu Organizatora w serwisie Instagram najpóźniej do
dnia 18.10.2020r. Ponadto informacja o wygranej zostanie przesłana Zwycięzcy/Zwyciężczyni w wiadomości
prywatnej w serwisie Instagram.
5. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę/Zwyciężczynię Organizatorowi w ciągu 7 dni
od dnia wysłania przez Organizatora wiadomości prywatnej o wygranej, informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu do wysyłki nagrody.
6. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę/Zwyciężczynię w terminie i na zasadach określonych w ust. 5
powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Organizator wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Zwycięzcy/Zwyciężczyni Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
8. Fundatorem Nagród jest Organizator.
9. Zwycięzca/Zwyciężczyni nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
10. Zwycięzca/Zwyciężczyni ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie.
11. Nagrodę można otrzymać tylko raz.
12. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.
§5. Dane Osobowe
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres e-mail razemlepiejpodcast@gmail.com.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia
Zabawy, wyłonienia zwycięzcy, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a w przypadku Laureatów również powiadomienia o przyznaniu Nagrody i wydania Nagrody.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału i wydania Nagród Zwycięzcy/
Zwyciężczyni, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Zabawy, a po jej zakończeniu przez 10 dni.
Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.
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Regulamin wchodzi w życie z dniem 2.10.2020r.
Zabawa nie jest loterią promocyjną.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
Regulamin udostępniony jest w czasie trwania Zabawy za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej
Internet pod adresem URL: www.razemlepiejpodcast.pl/53
Niniejsza Zabawa nie jest w żaden sposób organizowana, sponsorowana, przeprowadzana ani popierana przez
serwis Instagram ani z nim związana.
Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Zabawy jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają
zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Zabawy.
Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora
zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.
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