Konkurs "Początek sezonu rowerowego”
Informacje ogólne
Czas trwania konkursu: 14 kwietnia – 14 maja 2014 r.

Pracą konkursową jest zdjęcie ilustrujące początek Twojego sezonu rowerowego.
Zgłoszone do konkursu zdjęcia dodawane będą do galerii na profilu BikeCalendar.pl na Facebooku.
Zdjęcia należy nadsyłać pod adres konkurs@bikecalendar.pl – każde zgłoszenie musi zawierać imię i
nazwisko osoby zgłaszającej. Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją zasad wymienionych w
niniejszym regulaminie.
Organizatorem konkursu jest redakcja serwisu BikeCalendar.pl.
Fundatorem nagrody jest firma Velo Sp. z .o.o.

Kto może wziąć udział w konkursie?
Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Osoby niepełnoletnie bądź nieposiadające pełni praw mogą wziąć udział w zabawie po przesłaniu
oświadczenia o uczestnictwie podpisanego przez rodzica bądź opiekuna prawnego. Wzór
oświadczenia jest dostępny na blogu BikeCalendar.pl.
Z zabawy wykluczeni są wraz z rodzinami członkowie ekipy BikeCalendar.pl i pracownicy firmy Velo Sp.
z o.o.

Warunki uczestnictwa w konkursie
- jedna osoba może zgłosić do konkursu tylko jedno zdjęcie
- osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie po przedstawieniu nam oświadczenia (wzór
dostępny na blogu BikeCalendar.pl) – zgody rodzica na udział dziecka w konkursie i publikację jego
wizerunku oraz imienia i nazwiska w Internecie.
- w konkursie udział wezmą jedynie zdjęcia cyfrowe o długości szerszego boku min. 800 px
- osoba zgłaszająca musi być autorem zdjęcia lub mieć zgodę autora na wykorzystanie zdjęcia w
konkursie; zdjęcia naruszające prawa autorskie osób trzecich nie wezmą udziału w konkursie
- ostatnie zdjęcia przyjmiemy nie później niż 14 maja o godz. 23:59
- nadesłanie zdjęcia oznacza zgodę na jego publikację na www.BikeCalendar.pl i fanpage’u serwisu na
Facebooku; opublikowane zdjęcia zostaną opatrzone logotypem BikeCalendar.pl

Przebieg konkursu i ogłoszenie zwycięzców
Konkurs składa się z dwóch etapów:
1. 14 kwietnia – 14 maja - nadsyłanie zdjęć na adres konkurs@bikecalendar.pl
2. 1-14 maja – głosowanie na Facebooku. 1 maja zdjęcia zostaną opublikowane na fanpage’u
BikeCalendar.pl na Facebooku i tam Internauci w ciągu dwóch tygodni dokonają wyboru
zwycięskiego zdjęcia. Wygra zdjęcie, które zdobędzie najwięcej „polubień”.

Próby oszukiwania przy zbieraniu polubień mogą zakończyć się wykluczeniem autora zdjęcia z zabawy.

Nazwisko zwycięzcy zostanie opublikowane na stronie internetowej BikeCalendar.pl i na Facebooku.
Zwycięzca otrzyma również powiadomienie e-mailowe.

Nagrody
Nagrodą w konkursie jest bon zakupowy o wartości 400 zł do zrealizowania na
www.DobreSklepyRowerowe.pl. Bon ufundowała firma Velo Sp. z o.o.

Ochrona danych osobowych i praw autorskich
Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie celem przeprowadzenia niniejszego
konkursu.
Dane osobowe będą znane jedynie organizatorowi konkursu – redakcji serwisu BikeCalendar.pl – i nie
zostaną udostępnione osobom trzecim.
Zdjęcia nadesłane przez uczestników mogą zostać użyte przez organizatora do publikacji na blogu
serwisu BikeCalendar.pl i na fanpage’u serwisu na Facebooku. Po zakończeniu konkursu zostaną pliki
nie zostaną ponownie użyte w żaden sposób, mogą natomiast zostać w wyżej wymienionych miejscach
w Internecie.

