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Regulamin konkursu:  
„Zaprojektuj pocztówkę zawodów psich zaprzęgów HUSQVARNA TOUR VIII” 

 

 §1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu, z ramienia firmy Husqvarna, jest firma: ComPress S.A. z siedzibą  
w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 75c, KRS 0000185671, NIP 526-020-87-86, zwana dalej 
Organizatorem konkursu. 

2. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym konkursie i zawiera warunki 

uczestnictwa, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do konkursu. 

3. Konkurs organizowany jest w okresie od 11 grudnia 2014 r. do 1 lutego 2015 r. 

4. Z konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz firmy Husqvarna Poland Sp.z o.o.- 

podmiotów biorących udział w promowaniu konkursu oraz członkowie ich najbliższych rodzin. 

5. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt. 5, rozumie się: wstępnych, 

zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające  

w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą. 

 

§2 
 

Warunki uczestnictwa 
 
  

1. Aby zostać uczestnikiem konkursu należy wysłać projekt pocztówki, w formacie min. A4, 

wykonany dowolną techniką wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem oraz adresem  

i numerem telefonu/adresem e-mail, na adres:, Gospoda Graniczna Bombaj, Jakuszyce 6, 58-

580 Szklarska Poręba z dopiskiem „Konkurs - pocztówka” lub skan pracy na adres e-mail: 

knytko@compress.com.pl  w temacie e-maila wpisując – „Konkurs-pocztówka”. 

 
§3 

Zasady konkursu 
 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 11 grudnia 2014 r. do 1 lutego 2015 r. 
2. Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane podczas całego okresu trwania konkursu. 
3. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia muszą dysponować pozwoleniem udziału  

w konkursie rodzica lub opiekuna prawnego. 
4. Wysyłając projekt, uczestnik wyraża zgodę na jego ewentualną publikację na stronie 

www.husqvarna.pl, www.borderrush.com oraz potwierdza, że posiada do nich pełne prawa. 
5. Jednocześnie uczestnik oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne 

naruszenie praw własności intelektualnej, dóbr osobistych i danych osobowych osób trzecich, 
które zostały zawarte w przesłanym tekście albo zdjęciach. W przypadku sporów w zakresie 
ww. praw osób trzecich, uczestnik  zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności  
i oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenia praw osób 
trzecich. 

6. Zabronione jest nadsyłanie projektów niezgodnych z tematyką konkursu, zawierających treści   

o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób naruszających obowiązujące prawo, 

wzywających do: nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierającej treści 

pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, 
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obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych, rozpowszechniających wizerunek 

osób, które nie wyraziły zgody na rozpowszechnianie swojego wizerunku. 

7. Uczestnicy konkursu udzielają Organizatorowi konkursu licencji na korzystanie z nadesłanych 

projektów bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez odpłatności na poszczególnych 

polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet i w prasie, za pomocą druku, 

filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego i wprowadzenie do pamięci komputera.  

 

 
§4 

Dane osobowe 

1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

Organizatora do celów związanych z realizacją niniejszego konkursu. Organizator będzie miał 

prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy realizacji konkursu. 

Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia                           

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  

 
§5 

Nagrody 
 
 

1. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrody rzeczowe. 
2. Nagrody wymienione w paragrafie 5 pkt. 1 nie podlegają podatkowi z tytułu wygranych  

zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
  

 

§6 

Komisja konkursowa 

1. W skład komisji konkursowej wchodzą  przedstawiciele firm: Husqvarna Poland Sp. z o.o.  
i ComPress S.A.  

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż  15 lutego 2015 roku, a informacja  
o wynikach zostanie podana na stronie www.husqvarna.pl . 

3. Komisja konkursowa posiada głos rozstrzygający w kwestii wyłonienia zwycięzców konkursu  
w sytuacjach spornych. 

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany daty rozstrzygnięcia konkursu bez 
podawania przyczyny. 

 
 

 
§7 

Postanowienia końcowe 
 

1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora konkursu. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje Organizator. 

3. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. 
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