POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.1. Regulamin dotyczy Ogólnopolskiego Konkursu Mój Szczeniak , zwanego dalej „Konkursem”.
1.2. Organizatorem Konkursu jest KLUB OWCZARKA NIEMIECKIEGO Siedziba Klubu ul. Lubelska
5/7,03-802 Warszawa. KON został założony w 1999 roku, jest klubem z władzami wybieralnymi,
członkiem Światowej Unii Klubów Owczarka Niemieckiego WUSV i znajduje się w strukturach Związku
Kynologicznego w Polsce i Federacji Związków Kynologicznych FCI.
1.3. Misją Konkursu jest promocja rasy Owczarek Niemiecki w Polsce.
1.4. Konkurs będzie się odbywał na portalu Klubu Owczarka Niemieckiego w Polsce
http://www.owczarek-niemiecki.com/ i profilu Klubu Owczarka Niemieckiego na Facebooku w Polsce
1.5 Konkurs odbywa się w terminie 20.03 o godzinie 00:01 -30.03. o godzinie 23:59 2017 roku
1.6 Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony
w pkt. 1.5 niniejszego regulaminu, o czym poinformuje Uczestników Konkursu m.in. za
pośrednictwem strony internetowej http://www.owczarek-niemiecki.com/
1.7. Oficjalna strona internetowa Konkursu, zwana dalej „Stroną Internetową”, znajduje się pod
adresem http://www.owczarek-niemiecki.com/

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1. Uczestnikiem Konkursu zwanym dalej „ Uczestnikiem” może być pełnoletnia osoba fizyczna
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, w tym osoby niepełnoletnie, biorą
udział w Konkursie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
2.2 Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa w pkt 2.1 powyżej, w
przypadku Uczestników posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, powinna
obejmować również zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności na
przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz warunki licencji na korzystanie przez Organizatora
ze osobowych Uczestnika oraz warunki licencji na korzystanie przez Organizatora ze zdjęć oraz
filmów nadesłanych przez Uczestników.
2.3. Konkurs przeznaczony jest tylko dla członków jak i sympatyków Klubu, które spełniają łącznie
następujące warunki:. a) wyrażają zgodę na udział przez dodanie zdjęcia konkursowego b) zapoznały
się z niniejszym Regulaminem d) polubiły lub lubią poprzez wciśnięcie przycisku „Lubię to!” na Profilu
Organizatora w serwisie Facebook.
2.3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
2.4. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
2.5. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika
zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z
późn. zm)
2.6 Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie uczestnik Konkursu
oświadcza, iż:
2.6.1 Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii

2.6.2 W przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie, wyraża zgodę na wielokrotne,
nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii (z prawem sublicencji) bez ograniczeń, na stronie
internetowej Organizatora oraz Fan Page znajdującym się na portalu społecznościowym Facebook, a
także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora
2.6.3 Zwalnia Organizatora oraz inne podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu z
odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych przez siebie fotografii, a w przypadku
pokrycia przez w/w podmioty jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem
faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, o których mowa w pkt. 2.7.1 ureguluje wszystkie związane z
tym faktem koszty.
2.7 W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa w niniejszym
Regulaminie okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, Uczestnik, w
przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz
oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody.
2.8 Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie
lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

ZDJĘCIA
3.1 Konkurs dotyczy zdjęć szczeniąt w wieku od 1 dzień do 12 miesięcy rasy Owczarek Niemiecki w
odmianie włosowej krótkiej i długiej.
3.2 Szczenięta muszą być rodowodowe, z hodowli pochodzącej z FCI i zarejestrowane w
związku/organizacji należącej do FCI.
3.3 Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia
pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.
3.4 Zdjęcia należy przesyłać na Konkurs tylko i wyłącznie drogą elektroniczną przez stronę profil na
Facebooku
3.5 Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG / PNG/ TIFF. Jedno zdjęcie nie może przekroczyć 3
MB.
3.4 Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w
szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w
szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających
nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również
uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające
prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami
autorskimi) bez zgody uprawnionych.
3.5 Organizator zastrzega sobie prawo bez porozumienia z Uczestnikiem do nie zakwalifikowania
fotografii do konkursu w przypadku naruszenia punktu 3.4
3.6 Wszystkie zakwalifikowane zdjęcia będą znajdowały się w folderze na profilu internetowym
Organizatora
3.7 Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład, której wchodzić będą
przedstawiciele Organizatora.

PRZEBIEG KONKURSU I NAGRODY
5.1 Uczestnik konkursu zobowiązany jest do umieszczeniu na profilu Facebook Organizatora zdjęcia
szczenięcia podpisanego nazwą i przydomkiem hodowlanym.
5.2 Każdy Uczestnik może przesłać do tylko jedną fotografię
5.3 W czasie określonym przez Organizatora w regulaminie każde zdjęcie zbiera „like”/polubienia.
5.4 Zdjęcia które po zakończeniu konkursu zbiorą największą ilością „like’ / polubień wygrywają
nagrody za miejsca 1-9 oraz wyróżnienia które przyznaje komisja powołana przez Organizatora.
5.6 Laureaci zostaną wybrani na posiedzeniu komisji powołanej przez KLUB OWCZARKA
NIEMIECKIEGO Siedziba Klubu ul. Lubelska 5/7 03-802 Warszawa w 3 dni od zakończenia konkursu.
5.7 Wyniki konkursu zostaną opublikowane odbywały na portalu Klubu Owczarka Niemieckiego w
Polsce http://www.owczarek-niemiecki.com/ jak i na profilu Facebook Klubu Owczarka Niemieckiego
w Polsce w 3 dni po zakończeniu konkursu.
5.8 Nagrody :
1 miejsce – 4 kg karmy Happy Dog, gryzak Dingo, piłeczka Trebortim, kubek KON
2 miejsce – gryzak Dingo, piłeczka Trebortim, kubek KON
3 miejsce – smycz Dingo, piłeczka Trebortim, kubek KON
Miejsca 4-9 – kubek KON
5.9 Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru w prywatnej wiadomości
przesłanej na profil osoby umieszczającej zdjęcie
5.10 Nagrody dla Zwycięzców Konkursu zostanie dostarczona przesyłką kurierską na wskazany adres.
Odbiór nagrody zostanie potwierdzony poprzez podpisanie Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu
Mój Szczeniak protokołu odbioru nagrody. W przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności
prawnej Organizator może wymagać pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego. Organizator
zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przekazania nagrody, o czym poinformuje wyżej wskazane
osoby.
5.11. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Zwycięzca Konkursu
nie ma ponadto prawa do przekazania nagrody na inna osobę.
5.12 Nagrody nie odebrane do 24.04 2017 r. przepadają i przechodzą na własność Organizatora.
5.13 Nieprzekazanie nagrody wskutek nie podania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania
nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez laureata Konkursu oznacza utratę prawa
do nagrody, która to nagroda przechodzi na własność Organizatora.

REKLAMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU
6.1 Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z
Konkursem.

6.2 Reklamacja powinna zawierać: 1. imię i nazwisko osoby składającej reklamację; 2.opis przedmiotu
reklamacji wraz z uzasadnieniem; 2. adres korespondencyjny.
6.3 Reklamacje należy składać listownie na adres siedziby Organizatora.
6.4 Reklamacje zawierające powyższe dane będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni
roboczych od jej otrzymania. Odpowiedzi na reklamacje wysyłane będą listem poleconym nie później
niż w ciągu 5 dni roboczy.ch od upływu terminu wskazanego w poprzednim zdaniu.
6.5 Ostateczny termin składania reklamacji kończy się z upływem 7 dni od daty ogłoszenia wyników
Konkursu. Reklamacje nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
6.6 Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika
do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w
niniejszym Regulaminie.
7.2. Wysłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu oraz
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zawartych w formularzu
zgłoszeniowym dla potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
7.3. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie http://www.owczarekniemiecki.com/ oraz w siedzibie Organizatora.
7.4. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w
niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu oraz przekazania
laureatom nagród konkursowych. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu
zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn.
zmianami).
Administratorem danych osobowych udostępnionych przez ww. osoby będzie Organizator.
Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi, na zasadach przewidzianych w przepisie
art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie
danych osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją Konkursu.

