Regulamin Akcji „Zostań pomocnikiem Świętego Mikołaja”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w Akcji „Zostań pomocnikiem
Świętego Mikołaja” realizowanego w ramach projektu Dajemy Radość.
Organizatorem akcji jest Agencja OmniPro Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Wł. Żeleńskiego
103, działająca w imieniu WADER- WOŹNIAK Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul.
Rudna 30.
W trakcie trwania Akcji treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu na stronie internetowej
www.wader.toys oraz na fanpage FB https://www.facebook.com/zabawki.wader
Warunki uczestnictwa w Akcji określone są w niniejszym Regulaminie, a zgłoszenie uczestnictwa
będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.
Akcja jest organizowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Celem akcji jest wyłonienie,
spośród osób które nadesłały swoje zgłoszenie, trzech finalistów, którzy wezmą udział w
świątecznym spotkaniu organizowanym przez firmę Wader-Woźniak w Centrum Zdrowia
Dziecka w Warszawie.
§2
CZAS TRWANIA
Akcja trwa od 22 listopada 2017 do dnia 28 listopada 2017 do godziny 23.59.
Data świątecznego spotkania: 12 grudnia 2017 roku
§3
UCZESTNICY
1. Uczestnikiem Akcji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna (dotyczy to zarówno zgłoszenia
jak również obecności na spotkaniu w szpitalu), posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego
2. Z Akcji wyłączeni są pracownicy Organizatora i firmy Wader-Woźniak, osoby wyznaczone
przez Organizatora do zasiadania w Komisji oceniającej nadesłane zgłoszenia.
§4
ZASADY UDZIAŁU W AKCJI
1. Zadanie polega na przesłaniu do organizatora na adres dajemyradosc@wader.toys, maila
z własnoręcznie wykonanym zdjęciem (lub zdjęciem na wykorzystanie którego
przesyłający zgłoszenie otrzymał zgodę), które zostanie umieszczone w kolażu zdjęć
„Waderowa Galeria Uśmiechu” oraz krótkim dokończeniem zdania
Prawdziwa radość jest wtedy, gdy…….
2. Przesłane zdjęcie powinno spełniać następujące kryteria:
a. Powinno być wykonane przez osobę przesyłającą zgłoszenie lub przez inną osobę
zezwalającą na jego wykorzystanie.
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b. zostało wykonane osobie, która zezwoliła na wykorzystanie jej wizerunku i publikację
zdjęcia lub, w przypadku gdy na zdjęciu jest osoba poniżej 18 roku życia, otrzymano
zgodę jej opiekuna prawnego na wykorzystanie wizerunku i publikację zdjęcia.
c. zdjęcie powinno być wyraźne i przedstawiać osobę, osoby (dorosłych lub dzieci)
uśmiechające się, radosne.
d. przesłanie zgłoszenia i zdjęcia, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
wykorzystanie zdjęcia na kolażu zdjęć „ Waderowa Galeria Uśmiechu”, która zostanie
zamieszczona na FB, www firmy, Instagramie oraz na podsumowanie Akcji.
Organizator zastrzega sobie również możliwość wykorzystania kolażu oraz
poszczególnych zdjęć, na swoich materiałach promocyjnych a w szczególności na
pojedynczych postach na swoim profilu Facebook, Instagram. W pozostałych
przypadkach Organizator będzie kontaktować się z osobą, która przesłała zdjęcie w
celu uzyskania zgody na publikację.
Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 zgłoszenia. W przypadku przesłania przez
jednego uczestnika, więcej niż 3 zgłoszeń, żadne z przesłanych nie zostanie wzięte pod
uwagę (dyskwalifikacja)
Wszystkie zgłoszenia, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś
prawa autorskie; zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające,
nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające
godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych, nie
zostaną przyjęte, a zgłoszenia co do których będzie podejrzenie o złamaniu prawa,
zostaną zgłoszone do odpowiednich organów ścigania
Przesyłając zdjęcie oraz tekst, który jest dokończeniem zdania o którym mowa w par. 4
pkt. 1, Uczestnik zaświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do przesłanych
materiałów, jak również jest uprawniony do dysponowania wizerunkiem osoby
przedstawionej na zdjęciu.
Laureatami akcji zostaną trzy osoby, które przesłały zdjęcie i stworzyły najbardziej
interesujące i kreatywne zakończenie ww zdania.
Wyboru trzech Laureatów Akcji dokona Komisja składająca się z pracowników
Organizatora, oraz zwyciężczyni akcji Dajemy Radość z 2015, autorkę bloga „Schwytane
Chwile”.
Laureaci będą uczestniczyć w spotkaniu, które odbędzie się w Centrum Zdrowia Dziecka
w Warszawie, w trakcie którego zostaną dostarczone zabawki na świetlice dziecięce.
Laureaci będą pełnić funkcję „pomocników świętego Mikołaja” i aktywnie zaangażują się
w charytatywną akcję, wspierając ją swoim czynnym udziałem, uśmiechem i pozytywną
energią.
Organizator zobowiązuje się do zapewnienia Laureatom:
a. pokrycia kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do Centrum Zdrowia Dziecka w
Warszawie i kosztów powrotu (bilet PKP, klasa 2, zakupiony przez Organizatora,
taxi)
b. pokrycia kosztów wyżywienia (2 posiłki po stronie Organizatora)
c. pokrycia kosztów 1 noclegu (do 200 złotych) przed wydarzeniem w szpitalu (w
przypadku gdy wydarzenie zostanie zorganizowane w godzinach

przedpołudniowych a czas dojazdu Laureata do miejsca wydarzenia będzie
dłuższy niż 3 godziny lub ze względów logistycznych dojazd taki będzie
utrudniony np. brak pociągu o wymaganej godzinie)Organizator dokona wyboru i
rezerwacji hotelu.
d. odpowiedniego stroju Mikołaja/Pomocnika Mikołaja
10. Organizator wydarzenia nie refunduje Laureatom innych, dodatkowych, poniesionych
przez Laureatów kosztów, nie zaakceptowanych przez Organizatora.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność Laureata na spotkaniu oraz nie
zwraca kosztów o których mowa w pkt. 10 (a.b,c,d) w przypadku jego nieobecności na
spotkaniu. Są to koszty logistyczne, niezbędne do prawidłowej realizacji wydarzenia.
12. Dodatkową nagrodą dla każdego Laureata akcji będzie zestaw zabawek firmy WaderWoźniak. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny,
ani nie mogą być przekazane na rzecz osób trzecich.
13. Organizator poinformuje o wyborze Laureatów akcji na profilu Facebook w dniu 29
listopada 2017 roku oraz na profilu Instagram oraz na stronie www.wader.toys.
Informację o wygranej Laureaci otrzymają również droga mailową.
§5
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, PRAWA AUTORSKIE , WARUNKI PRAWNE
1. Uczestnik, który wysyła zgłoszenie robi to na własne ryzyko i we własnym imieniu, i
ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich a w
szczególności praw autorskich.
2. W przypadku przesłania przez uczestnika zdjęcia przedstawiającego jego wizerunek,
wyraża on zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku lub wizerunków

§6
NAGRODY
1. Głównymi, trzema, równorzędnymi nagrodami w Akcji jest zestaw zabawek producenta
Wader-Woźniak oraz zaproszenie Laureatów do wzięcia udziału w Akcji Dajemy Radość
w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany założeń wydarzenia lub jego daty w
przypadku gdy wymagała tego będzie logistyka wydarzenia, lub jeżeli zmiany zostaną
dokonane w porozumieniu z instytucją szpitalną. O zmianach Organizator poinformuje
Laureatów nie później niż 2 dni przed wydarzeniem.

§7
INNE POSTANOWIENIA
1. Organizator informuje, że Akcja nie jest w żadnym zakresie sponsorowana, wspierana,
administrowana, ani stowarzyszona z portalem www.facebook.com. Facebook jest
znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., Delaware Corporation z siedzibą
przy 1601 s. California Ave, PaloAlto CA 94 304

2. Uczestnicy i Laureaci Akcji nie mają wpływu na wybór produktów, formę i datę
wydarzenia oraz nie mają wglądu w sprawy finansowe. Kwestie finansowe i
organizacyjne związane z wydarzeniem są ustalane pomiędzy Organizatorem a Centrum
Zdrowia Dziecka.
3. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne, Uczestnik przesyła swoje zgłoszenie mając pełną
świadomość wynikających z niego obowiązków organizacyjnych i innych konsekwencji
zawartych w niniejszym Regulaminie.
4. Wszelkie dodatkowe informacje o Akcji, związane z jego funkcjonowaniem można
uzyskać wysyłając e-mail na adres: dajemyradosc@wader.toys
5. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Akcji, a ich wykładnia i
interpretacja należy wyłącznie do Komisji. Wszelkie decyzje Organizatora i Komisji
powołanej przez Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
6. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
7. Niniejsze głosowanie nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19. 11. 2009 o grach
hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. Zm.)

