Regulamin Konkursu „Recycling Fashion Show”

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Recycling Fashion
Show”, zwany dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest INNEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Teatralnej
49.
3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin Konkursu dostępny
jest w siedzibie Organizatora: Inneko z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Teatralna 49. Przystąpienie do
Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu, a przystępujący do Konkursu
zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Konkurs nie jest loterią, ani grą losową
w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz.
1540 z późniejszymi zmianami).
II. Czas trwania Konkursu
1. Pierwszy etap konkursu potrwa od 03.04.2019 roku do 25.04.2019 roku.
Drugi etap konkursu odbędzie się i zostanie rozstrzygnięty 27.04.2019 roku podczas eventu
„Wymień odpady na kulturalne wypady”.
III. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
które ukończyły szesnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych z wyłączeniem
pracowników Inneko i spółek zależnych. Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie oświadczenia o
wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu. Przystąpienie
do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu.
IV. Zasady i przebieg Konkursu
1. W Pierwszym Etapie Konkursu Organizator będzie oczekiwał od Uczestników nadesłanie zdjęć z
kreacjami stworzonymi z odpadów i surowców wtórnych na adres mailowy: marketing@inneko.pl z
dopiskiem „Recycling Fashion Show”. 10 najlepszych prac przejdzie do Drugiego Etapu Konkursu.
Będzie on polegał na prezentacji kreacji podczas Pokazu Mody, który odbędzie się w trakcie imprezy
„Wymień Odpady na Kulturalne Wypady” 27.04.2019 roku. Jury wybierze trzy najlepsze prace.
2. Trzy najlepsze kreacje zostaną nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami.

V. Ograniczenia
1. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną kreację.
VI. Nagrody
1. Nagrodami przewidzianymi dla Zwycięzców są: sesja zdjęciowa w magazynie SILCARE,
niespodzianka z pracowni Natalii Ślizowskiej, voucher na tkaniny od INNEKO.
2. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe
wypłacenie równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z
części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez
Zwycięzcę z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi
konkursu.
VII. Odbiór nagród
1.Odbiór nagród odbędzie się podczas imprezy „Wymień Odpady na Kulturalne Wypady”.
VIII. Ocena prac
1. Jury w pierwszym i drugim etapie Konkursu oceni nadesłane prace według następujących
kryteriów:
- precyzja wykonania,
- zastosowanie materiałów wtórnych,
- estetyka,
- pomysł, design
- zachowanie w aktualnych trendach,
- tworzenie innowacyjnych tkanin artystycznych.

IX. Prawa i obowiązki Organizatora
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie bądź pozbawienia prawa
do Nagrody Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub
Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie.
2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator
może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów
komunikacji (np. telefonu lub prowadzić korespondencję e-mailową); podczas takiego kontaktu
Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego
udziału w Konkursie.

X. Dane osobowe
1. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu,
wyłonienia Zwycięzców Konkursu, ogłoszenia wyników konkursu, przyznania i wydania nagrody.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia i
nazwiska, numeru telefonu - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a ustawy o ochronie danych
osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Wyłonieni Zwycięzcy konkursu wyrażają zgodę na ogłoszenie swoich danych oraz wyrażają zgodę na
nieograniczone czasowo wykorzystanie wizerunku w formie zdjęcia na stronie internetowej Inneko
Sp. z o.o. oraz firmowym fan page-u na Facebooku - podstawa prawna art. 81 ust. 1 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
3. Organizator Konkursu informuje Uczestników Konkursu, że ich dane osobowe będą
przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem
postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy z uczestników posiada prawo do żądania od
Organizatora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia
odebranie nagród w Konkursie.
5. Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są
zobowiązani niezwłocznie powiadomić Organizatora o ww. zmianie oraz podać nowe dane osobowe.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego
przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmianę innych danych uniemożliwiającą
prawidłowe zawiadomienie Uczestnika lub odebranie nagrody.

XI. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
zmian Regulaminu, o czym Organizator powiadomi Uczestników w formie komunikatu
zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora www.inneko.pl oraz na firmowym fan page’u
na Facebooku.

