Konkurs fotograficzny Europa w moim regionie 2017
Warunki
1. Konkurs jest organizowany i prowadzony przez ICF Mostra w imieniu Dyrekcji Generalnej ds.
Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej, B-1049 Bruksela, Belgia („Promotor“).
2. Udział w konkursie nie jest uwarunkowany żadnym zakupem.
3. W sprawach dotyczących Konkursu, w tym między innymi w sprawach głosowania, wyboru i
wyników, nie będzie prowadzona żadna korespondencja.
4. Z udziału w konkursie wykluczeni są pracownicy i najbliżsi krewni pracowników promotora
lub odpowiednio jego spółki dominującej, spółki zależnej bądź spółki powiązanej, jak również
wszystkie inne osoby związane z tym konkursem (wykluczenie to dotyczy osób pracujących
dla instytucji Unii Europejskiej, jak również instytucji zarządzających, instytucji
pośredniczących i wspólnych sekretariatów technicznych itd., które odpowiadają za
zarządzanie funduszami regionalnymi UE). W konkursie nie mogą brać udziału osoby prawne.
5. Promotor zachowuje prawo do dyskwalifikacji uczestnika podejrzewanego o oszustwo w
jakiejkolwiek formie oraz do usunięcia jego prac z konkursu. W tej sprawie nie będzie
prowadzona żadna korespondencja.
6. Promotor zastrzega sobie prawo do wyboru innego zwycięscy. w przypadku gdy ma
uzasadnione podstawy do stwierdzenia, że uczestnik naruszył którykolwiek z niniejszych
warunków.
7. Zwycięzca będzie musiał złożyć pisemne potwierdzenie akceptacji wszystkich warunków oraz
podpisać odrębny formularz zgody przekazany przez Promotora. Oświadczenie zgody
dostępne jest tutaj.
8. Wszyscy uczestnicy odpowiadają za wszelkie koszty i wydatki poniesione przez nich w wyniku
udziału w Konkursie (w tym między innymi koszty dostępu do internetu). Koszty uczestnictwa
w Konkursie przez internet mogą być różne, dlatego zachęca się uczestników, aby sprawdzili
aktualne stawki u swoich lokalnych dostawców usług.
9. Uczestnik odpowiada za wszelkie koszty, podatki, opłaty i należności ponoszone w wyniku
udziału w Konkursie lub jego wygrania. Dodatkowo uczestnik niniejszym wyraża zgodę i
akceptuje fakt, że wraz z wygraniem Konkursu być może będzie musiał uiścić podatki, opłaty
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lub inne należności, w tym między innymi podatek od nagrody itd., wynikające z właściwych
przepisów prawa i regulacji. Uczestnik niniejszym bezwarunkowo zobowiązuje się uiścić
każdy taki podatek, opłatę lub inną należność w imieniu samego uczestnika lub
towarzyszącego mu gościa.
10. Promotor nie bierze na siebie odpowiedzialności za zgubione, opóźnione, źle wysłane,
uszkodzone czy niedostarczone prace, czy to z powodu trudności technicznych wpływających
na łączność elektroniczną, czy z innych przyczyn.
11. Nagrody są takie, jak określono, bez możliwości przeniesienia i wymiany. Nie oferuje się
alternatywnych form nagród w postaci gotówki ani kredytu. Jeżeli z powodu okoliczności, na
które nie ma wpływu, promotor nie może zapewnić wymienionej nagrody (nagród), zastrzega
on sobie prawo do przyznania nagrody zastępczej o wartości równej lub wyższej. Do
wszystkich nagród zastosowanie mają warunki dostawcy odpowiedniej usługi stanowiącej
nagrodę.
12. Uczestnicy i zwycięzcy akceptują fakt, że być może będą musieli wziąć udział w działaniach
promocyjnych czy innych akcjach informacyjnych bez wyrażania kolejnej zgody czy uiszczania
płatności określonych przez promotora. Takie działania promocyjne mogą obejmować użycie
ich imion i nazwisk, wizerunków i/lub podobizn, jak również wszelkiego rodzaju wkład do
Konkursu. Uczestnik niniejszym przyznaje promotorowi wszystkie prawa konieczne do
rozpowszechniania i upubliczniania wszelkich przesłanych tekstów, obrazów i innych praw
własności intelektualnej, jakie mogą wynikać z udziału w Konkursie, otrzymania nagród i
związanego z tym rozgłosu, i niniejszym przyznaje promotorowi bezterminowe prawo do
wykorzystywania, edytowania, kopiowania, powielania, rozpowszechniania, tłumaczenia i
upubliczniania bądź publikowania, na wyłączność i bezpłatnie, wszelkich takich praw
własności intelektualnej, w dowolnym celu, w dowolnej formie i w dowolnym medium, czy to
na niniejszej stronie internetowej, czy w innym miejscu, na potrzeby działań lub
przedsięwzięć promocyjnych organizowanych przez promotora, w skali lokalnej albo na
całym świecie.
13. Wszelki dane osobowe, w tym między innymi imię i nazwisko uczestnika, wiek, adres (wraz z
kodem pocztowym), numer telefonu komórkowego i/lub adres poczty elektronicznej, będą
wykorzystywane wyłącznie w związku z Konkursem i nie będą ujawniane żadnym osobom
trzecim, chyba że będzie to konieczne dla celów Konkursu (co obejmuje kolejne promocje
zgodnie z postanowieniami niniejszych warunków). Nota prawna Komisji Europejskiej
dostępna na stronie https://ec.europa.eu/info/legal-notice_pl pod nagłówkiem „Nota
prawna” ma zastosowanie do przetwarzania danych w związku z niniejszym dokumentem.
14. Korzystając z aplikacji na Facebooku, uczestnik zobowiązuje się przestrzegać niniejszych
warunków, które mogą być w dowolnym momencie zmienione lub zróżnicowane przez
promotora.
15. Promotor nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieudane połączenie ze strony uczestnika
próbującego skorzystać z aplikacji na Facebooku z jakiegokolwiek powodu.
16. Promotor pod żadnym względem, niezależnie od przyczyny, nie ponosi odpowiedzialności za
żadną stratę, szkodę, ani uszkodzenie ciała zwycięscy ani jego własności czy innej rzeczy
spowodowane lub doznane w związku z niniejszym Konkursem lub przyznaną nagrodą
(nagrodami).
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17. Promotor pod żadnym względem nie ponosi odpowiedzialności za żadne opóźnienia, zmiany,
zakłócenia, odwołania, odchylenia czy zastąpienia, niedostępność nagrody (nagród) z
powodu lokalnych dni wolnych od pracy bądź innych warunków wpływających na dostępność
czy możliwość wykorzystania nagrody (nagród), ani też za żadne działanie lub zaniechanie w
jakiejkolwiek formie dotyczące transportu i/lub zakwaterowania będących częścią nagrody
(nagród). Promotor nie ponosi odpowiedzialności za żadne niewykonanie jego obowiązków
spowodowane działaniem siły wyższej, wojną domową, konfliktem społecznym, działaniami
wojennymi, działaniem wrogich sił zagranicznych, inwazją, wojną, awarią satelity, wejściem w
życie aktu prawnego, zarządzeniem lub rozporządzeniem rządu, czy też wynikające z innej
przyczyny, na którą nie ma wpływu.
18. Aplikacja na Facebooku może zawierać odniesienia do innych stron internetowych, zasobów i
reklamodawców. Promotor nie ponosi odpowiedzialności za dostępność tych zewnętrznych
stron internetowych, nie aprobuje ani nie zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności
za treści, reklamy, produkty czy inne materiały udostępniane na takich stronach lub za ich
pośrednictwem. Promotor w żadnych okolicznościach nie może być pośrednio ani
bezpośrednio pociągnięty do odpowiedzialności za żadne straty ani szkody wyrządzone lub
rzekomo wyrządzone w związku z korzystaniem z jakichkolwiek treści, towarów czy usług
dostępnych na takich zewnętrznych stronach. Uczestnicy powinni kierować wszelkie
zażalenia bezpośrednio do administratorów czy webmasterów takich zewnętrznych stron
internetowych.
19. Aplikacja na Facebooku będzie wykorzystywana wyłącznie w celach zgodnych z prawem.
Prace nie mogą zawierać żadnych materiałów ani stwierdzeń, które naruszają prawa innych
osób w jakikolwiek bezprawny, zawierający groźby, wykorzystujący przemoc, szkalujący,
naruszający prywatność lub prawa publiczne, wulgarny, obsceniczny, profanujący, gorszący
lub inny naganny sposób, który zachęca do zachowania stanowiącego przestępstwo lub nim
jest, powoduje powstanie odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób narusza właściwe
prawo. Prace niespełniające wymogi tego postanowienia zostaną zdyskwalifikowane bez
uprzedzenia. Promotor zastrzega sobie prawo do usunięcia prac, które uzna za niestosowne.
Decyzja Promotora w tej sprawie będzie ostateczna.

20. Promotor zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub tymczasowego bądź bezterminowego
przerwania działania aplikacji na Facebooku w dowolnym momencie i w zależności od
potrzeb, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności, w tym w odniesieniu do Konkursu,
bez wcześniejszego powiadomienia Uczestników.
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