#AQFonTour – edycja 2022
Regulamin:

1.

Organizatorem konkursu jest AQUAFORM Inc. Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 12-14, 32-070 Czernichów zwany
dalej AQForm lub Organizatorem.

2.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie i przesłanie zdjęcia przedstawiającego najnowszy katalog AQForm
2022-2023, znajdujący się w ciekawym wnętrzu, otoczeniu lub na zewnątrz z jednozdaniowym opisem
przestrzeni w jakiej zostało wykonane zdjęcie.

3.

Nadesłanie zdjęcia oznacza zgodę na jego publikację i nie wymaga podpisywania dodatkowych licencji
i zgód na dalsze wykorzystanie zdjęć przez AQForm.

4.

Najlepsze zdjęcia zostaną opublikowane w mediach społecznościowych AQForm.

5.

Przesłanie zdjęcia nie jest równoznaczne z jego publikacją – opublikowane zostaną tylko zdjęcia wybrane
przez zespół AQForm, kierujący się swobodnym uznaniem.

6.

Opublikowane zdjęcia zostaną nagrodzone zestawem drobnych upominków ufundowanych
przez AQForm.

7.

Nagrody zostaną wysłane po opublikowaniu zdjęcia w przeciągu 7 dni roboczych od otrzymania adresu
odbioru. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w doręczeniu wynikające
z działań dostarczającego przesyłkę.

8.

Zdjęcia należy przesyłać na adres: konkurs@aqform.com

9.

W jednej wiadomości można przesłać maksymalnie jedno zgłoszenie.

10.

Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez wysłanie zdjęć w formacie JPG o rozdzielczości 300 dpi
i krótszym boku o wielkości minimum 2000 pikseli.

11.

Objętość wiadomości elektronicznej nie powinna przekraczać 15 MB. Dopuszczalne jest przesłanie linków
umożliwiających załadowanie projektów z serwerów zewnętrznych (tzw. chmury).
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12.

Tytuł wiadomości powinien jasno wskazywać na miejsce, gdzie zostało zrobione zdjęcie,
tj.: „#AQFonTour_miejsce”

13.

Przesłanie zdjęć przedstawiających wizerunek osoby oznacza, że wyraziła ona zgodę na
wykorzystanie wizerunku.

14.

Zdjęcia wysyłane przez pracowników Organizatora nie biorą udziału w konkursie jednak mogą zostać
opublikowane.

15.

Zdjęcia nadesłane przez partnerów zostaną na życzenie oznaczone w mediach społecznościowych nazwą
firmy.

16.

Organizator zastrzega sobie prawo do edycji zdjęć i zmiany ich formatu.

17.

Konkurs rozpoczyna się z chwilą publikacji postu konkursowego (23.06.2022, godz. 12:00 UTC+2 trwa do
czasu jego odwołania jednak nie dłużej niż do 15.12.2022.

18.

Uczestnikiem konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych, będące autorem zgłaszanego zdjęcia lub zdjęć i posiadające prawa autorskie do przesłanych
zdjęć. Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu naruszenia przez Uczestnika konkursu
praw autorskich osobistych i majątkowych osób trzecich.

19.

Przesłanie zgłoszenia konkursowego oznacza, że uczestnik:
a.

bierze udział w konkursie i akceptuje niniejszy regulamin;

b.

posiada pełnię praw autorskich: osobistych i majątkowych do zgłoszonych zdjęć oraz może nimi
swobodnie rozporządzać;

c.

nieodpłatnie udziela Aquaform na czas nieoznaczony niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie
licencji na wykorzystanie zdjęć lub wizualizacji na następujących polach eksploatacji:
I.

wytwarzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęć w całości lub w części jakimikolwiek środkami, w jakiejkolwiek formie, każdą techniką — w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym publikowanie w każdy sposób i w każdej formie
sieci komputerowej, poprzez internet, także na stronach „www”; zakres ten obejmuje również
zwielokrotnianie i przekazywanie w celu wydrukowania oraz wprowadzanie do obrotu;
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II.

przekazywanie w celu wydrukowania lub wyświetlania, przechowywanie, wprowadzanie do
pamięci komputera, wyświetlanie;

III.

publiczne rozpowszechnianie, w tym rozpowszechnianie zdjęć poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne ich udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

d.
20.

IV.

prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych;

V

przystosowywanie i zmiany formatu;

Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na publiczną prezentację danych osobowych, w szczególności w celu dokonania wyboru zwycięzców, ogłoszenia wyników konkursu oraz ewentualnego doręczenia nagrody. Organizator zbiera dane osobowe wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia konkursu i nie udostępnia ich innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji
przewidzianych przez niniejszy regulamin. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych
oraz prawo ich poprawiania.

21.

Reklamacje mogą zgłaszać tylko uczestnicy konkursu. Reklamacje uczestników w związku z konkursem
mogą być składane drogą mailową na adres marketing@aqform.com lub pocztową na adres organizatora
w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
a.

Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko reklamującego, adres mailowy oraz wskazanie i opis
przyczyny reklamacji. Organizator zobowiązuje się w terminie 14 dni rozpatrzyć zgłoszoną reklamację
i przesłać odpowiedź w formie wiadomości pisemnej lub elektronicznej.

22.

Organizator zastrzega sobie prawo niezakwalifikowania do konkursu prac niespełniających wymogów
niniejszego regulaminu.

23.

Wszelkie spory i roszczenia powstałe w związku z konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

24.

Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia konkursu. Regulamin może ulec zmianie poprzez ogłoszenie
nowej treści na www.aqform.com, jednak tylko w przypadku gdy zmiana regulaminu nie będzie naruszała
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praw nabytych przez Uczestników konkursu.
25.

Regulamin konkursu dostępny jest na www.aqform.com, na profilu Facebook Organizatora oraz
w siedzibie Organizatora.

26.

Organizator konkursu zwalnia serwis społecznościowy Facebook oraz jego operatora z odpowiedzialności
za wszelkie roszczenia Uczestników związane z konkursem. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani
przeprowadzany przez Portal Facebook. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu
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