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Konkurs dodatkowy do promocji
Comperia Bonus 6
„Pokaż nam jak kibicujesz!”

§1
Organizator - Organizatorem Konkursu jest Comperia.pl Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 13, zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390656, NIP: 951-220-98-54, o opłaconym
w całości kapitale zakładowym wynoszącym 215 789,10 zł.
Okres trwania Konkursu - Konkurs trwa od 20 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.
Praca konkursowa – zdjęcie na temat „Pokaż nam jak kibicujesz”. Praca nie powinna
ważyć więcej niż 20 MB. Powinna zostać dostarczona w formie elektronicznej, e-mailem
na adres: konkurs@comperiabonus.pldo dnia 30 czerwca 2016 r.
Nagroda - Organizator jest uprawniony do przyznania 14 nagród rzeczowych w postaci:
a) Nagród głównych - 3 piłek Euro 2016
b) Nagród pocieszenia - 11 koszulek reprezentacji Polski grającej w Euro 2016
Nagrody są przyznawane przez Komisję konkursową autorom najciekawszych Prac
konkursowych.
Komisja konkursowa – 3 osobowe grono wyłonione spośród pracowników
Organizatora, uprawnione do przyznania Nagród rzeczowych.
Promocja – Akcja promocyjna Comperia Bonus 6 organizowana przez Organizatora.
Uczestnik - pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, która przez cały Okres trwania Konkursu posiada pełną
zdolność do czynności prawnych, wzięła udział w Promocji (wypełniła Formularz
rejestracji na stronie http://comperiabonus.pl/ i potwierdziła rejestrację w Promocji)
oraz nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub Banku.
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§2
1. Aby uzyskać Nagrodę Uczestnik, musi przesłać Pracę konkursową na temat przewodni
Konkursu - na adres e-mail konkurs@comperiabonus.pl. Przesyłanie
pracy
konkursowej na powyższy adres e-mail jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu.
2. Spośród nadesłanych Prac Komisja konkursowa wyłoni 3 najciekawsze Prace
i przyzna autorowi każdej z nich jedną z Nagród głównych oraz wyróżni 11 Prac,
których autorzy otrzymają jedną z Nagród pocieszenia. Komisja jest uprawniona do
zbadania czy Uczestnik spełnił wszystkie warunki niezbędne do przyznania Nagrody
rzeczowej.
3. E-mail z Pracą konkursową musi zostać wysłany z adresu e-mail, który został podany
przez Uczestnika w Formularzu rejestracji, oraz zawierać dane osobowe Uczestnika.
4. Prace konkursowe zawierające wulgaryzmy, słowa uznane powszechnie za obraźliwie
nie będą rozpatrywane przez Komisję konkursową.
5. Komisja konkursowa dokonuje swoich wyborów w sposób zgodny z niniejszym
regulaminem i jej decyzje są ostateczne.
6. Lista uczestników, którym zostały przyznane Nagrody zostanie opublikowana
najpóźniej do dnia 31 lipca 2016 r. na stronie internetowej www.comperiabonus.pl
7. Niezależnie od powyższego zwycięzcy zostaną poinformowani przez Organizatora
o przyznaniu nagrody za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail
wskazany podczas wypełniania Formularza rejestracyjnego.
8. Aby otrzymać Nagrodę Uczestnik jest zobowiązany w ciągu 14 dni od daty otrzymania
wiadomości o zwycięstwie przesłać
wiadomość zwrotną na adres e-mail:
konkurs@comperiabonus.pl zawierającą jego dane osobowe oraz adres, na który ma
zostać wysłana Nagroda.
9. Nagrody rzeczowe wysłane zostaną w terminie 4 tygodni od daty otrzymania od
Uczestnika wiadomości zwrotnej, wskazanej w pkt. 8.
10. Doręczenie Nagrody następuje na koszt Organizatora.
11. Organizator na wypadek braku na rynku Nagrody rzeczowej,
w okresie
umożliwiającym jej terminową wysyłkę, może dokonać jej zamiany na ekwiwalent
pieniężny. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest wyłącznym
uprawnieniem Organizatora i nie rodzi po stronie zwycięzcy żadnych roszczeń.
12. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo zamiany Nagrody rzeczowej lub jej
wymiany na ekwiwalent pieniężny.
13. Akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik oświadcza, że jest autorem i twórcą Pracy
Konkursowej, Praca Konkursowa stanowi w całości utwór oryginalny, nie narusza praw
autorskich osób trzecich, jest wolna od jakichkolwiek zapożyczeń oraz, że zrzeka się
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prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Z chwilą doręczenia
Pracy konkursowej Organizatorowi. Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa
autorskie do nagrodzonej pracy Uczestnika na następujących polach eksploatacji:
utrwalenie, zwielokrotnienie określoną techniką, wprowadzenie do obrotu,
wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne wykonanie lub odtworzenia,
wystawienie, wyświetlenie, najem, dzierżawa, nadanie za pomocą wizji przewodowej
lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity,
równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację
telewizyjną,
rozpowszechnianie
przez
Internet
(w szczególności przez pocztę elektroniczną, strony WWW i serwery ftp), Intranet,
Extranet i inne sieci komputerowe, Przeniesienie autorskich praw majątkowych
następuje na zasadach wyłączności, na czas nieograniczony i obejmuje prawo do
wielokrotnego wydawania, rozpowszechniania, powielania, przetwarzania (chociażby
częściowo) oraz wykorzystywania dzieła w każdej formie z użyciem wszelkich środków
technicznych w szczególności drukiem, techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową za pomocą jakiegokolwiek nośnika informacji (film, kaseta
magnetofonowa, płyta kompaktowa, płyta gramofonowa, CDR, CDRW, DVDR, DVDRW,
video Cd, minidysk, VHS, nośniki typu „flash” i innych)
14. Regulamin wchodzi w życie 20 czerwca 2016 r.
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