REGULAMIN konkursu
„Nasze realizacje z JADAR” edycja IV
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§1.
ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Jadar Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (kod: 26-600), przy ulicy
Marii Fołtyn 6B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000323704, REGON 141721977, kapitał zakładowy 134 402 500 zł
wpłacony w całości zwany dalej „Organizatorem”.
§2.
PRZEDMIOT I CEL KONKURSU
Celem konkursu jest wytypowanie i nagrodzenie Uczestników Konkursu, którzy
zaaranżowali przestrzeń z wykorzystaniem produktów firmy Jadar i w okresie
od 01.03.2021 r. do 30.06.2021r. oraz do godziny 12.00 zgłosili prace konkursowe.
§3.
UCZESTNICY KONKURSU
Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie przedsiębiorcy będący dystrybutoramiwykonawcami lub wykonawcami usługi układania kostki brukowej i galanterii betonowej.
Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców którzy nie później niż w dniu 30.06.2021 r.
dokonają zgłoszenia prac konkursowych.
W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, a także
ich wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia z przedstawicielami Organizatora lub jego pracownikami.
§4.
PRZEBIEG KONKURSU
Zadanie konkursowe polega na zgłoszeniu pracy konkursowej na adres mail-owy
konkurs@jadar.pl
Praca konkursowa to autorskie zdjęcie aranżacji otoczenia zrealizowanej przez
Uczestnika Konkursu z wykorzystaniem produktów firmy Jadar.
Zdjęcie musi mieć następującą specyfikację: format JPG; minimalna rozdzielczość
zdjęcia 2500x3500 pikseli.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie na adres mail-owy konkurs@jadar.pl
pracy konkursowej oraz podanie w treści maila danych zgłaszającego
a) Imię i Nazwisko;
b) Nazwa firmy;
c) Adres Siedziby firmy;
d) Miasto i kod pocztowy;
e) NIP
f) Telefon kontaktowy
Uczestnik konkursu może wysłać nieskończoną ilość prac konkursowych.
Uczestnik biorąc udział w konkursie i wysyłając zdjęcie oświadcza, iż zapoznał się
z Regulaminem i akceptuje Regulamin.

REGULAMIN konkursu
„Nasze realizacje z JADAR” edycja IV

1.
2.
3.
4.

5.

§5.
JURY KONKURSU I KRYTERIA OCENY
Jury konkursu jest powołane przez Organizatora. W skład Jury wchodzą: przedstawiciele
Organizatora.
Decyzje Jury są wiążące i ostateczne.
Jury ma prawo do niepodawania uzasadnienia swoich werdyktów.
Prace konkursowe oceniane będą przez Jury według punktacji narastającej
(od 0 do 5 punktów), zgodnie z następującymi kryteriami:
a) Kreatywność w zastosowanych rozwiązaniach
b) Zastosowanie funkcjonalnych rozwiązań
c) Ogólna estetyka aranżacji
O zwycięstwie w Konkursie decyduje suma punktów przyznana przez Jury.
§6.
NAGRODY
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Nagrodami w Konkursie są:
- I miejsce –
Talon uprawniający do jednorazowej zniżki 50% na zakup
produktów do kwoty 7000 zł brutto
- II miejsce –

Talon uprawniający do jednorazowej zniżki 50% na zakup produktów
do kwoty 4000 zł brutto

- III miejsce –

Talon uprawniający do jednorazowej zniżki 50% na zakup produktów
do kwoty 2000 zł brutto

Zniżka dotyczy zakupu produktów Organizatora po cenach cennikowych
obowiązujących na dzień dokonywania transakcji dla Przyfabrycznego Działu Sprzedaży
Organizatora.
Nagrody Laureaci mogą zrealizować w Przyfabrycznych Działach Sprzedaży
Organizatora nie później niż do 30.09.2021 r.
Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym
Regulaminem bez możliwości ich zamiany.
O fakcie zwycięstwa w konkursie i zdobyciu nagrody Uczestnik zostanie poinformowany
w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia głosowania przez Jury konkursowe emailem na adres z którego została wysłana praca konkursowa.
W przypadku, gdy zwycięzca w ciągu 7 dni kalendarzowych nie odpowie
na powiadomienie o wygranej straci prawo do nagrody. W takiej sytuacji Organizator
zastrzega sobie możliwość przekazania nagrody osobie, której praca zajęła kolejne
miejsce według członków Jury Konkursowego.
§7.
TERMINY
Rozpoczęcie konkursu – 01.03.2021 r.
Ostatni dzień zgłaszania prac konkursowych – 30.06.2021 r.
Obrady Jury od 01.07.2021 r.
Ogłoszenie wyników do 15.07.2021 r.
Przekazanie nagród nastąpi osobiście poprzez realizację zakupu w przyfabrycznym
dziale sprzedaży.
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§8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Administratorem przekazanych powyżej danych osobowych jest JADAR Sp. z o.o. z
siedzibą i adresem w Radomiu (26-600) przy ul. Marii Fołtyn 6B. Informujemy, że
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez nas w celu realizacji konkursu na
podstawie Artykułu 6 pkt 1b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
(RODO) mówiącego, że przetwarzanie jest niezbędne do realizacji konkursu, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą. Państwa danych nie będziemy udostępniać
innym odbiorcom za wyjątkiem firm Informatycznej i księgowej świadczących usługi na
rzecz Administratora. Dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy oraz ochrony
przed ewentualnymi roszczeniami. Zgodnie z przepisami przysługuje Państwu prawo do
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do
ograniczenia przetwarzania danych, prawo dostępu do danych i ich sprostowania oraz
ich przeniesienia. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Organu
nadzorczego. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do
uczestnictwa w konkursie. Informujemy również, że Administrator nie zamierza
przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Przysługuje Państwu również prawo do wycofania zgody jeśli taka zgoda została
udzielona.
Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnej publikacji wszelkich materiałów o
nadesłanych realizacjach w całości lub fragmentach z uwzględnieniem praw autorskich
Uczestników konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia Konkursu bez podania
przyczyn.
Przystępując do konkursu każdy uczestnik potwierdza, że jest wyłącznym autorem
przesłanej realizacji oraz ma zgodę inwestora na wykorzystywanie pracy konkursowej
do celów marketingowych przez Jadar i wysyłając zdjęcie udziela licencji niewyłącznej
nieograniczonej w czasie i przestrzeni (z prawem do udzielania sublicencji) na
majątkowe prawa autorskie do wykorzystania na polach eksploatacji: udostępnianie w
Internecie, prasie, telewizji, materiałach promocyjnych Organizatora na potrzeby
konkursu i do działań marketingowych. Przy publikacji, co do której uczestnik upoważnia
Organizatora nie będzie oznaczone autorstwo, chyba, że uczestnik zaznaczy na piśmie,
że wyraża zgodę na publikację zdjęcia jedynie z oznaczeniem autora.
Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie
internetowej www.jadar.pl.
W sprawach nieregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie obowiązujące
przepisy prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego.
Spory, które mogą powstać w związku z uczestnictwem w konkursie, a których
polubowne rozwiązanie okaże się niemożliwe, będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

