Regulamin konkursu na najlepsze zdjęcie “Kawa w pracy”
1. Organizator
1.1. Organizatorem Konkursu na najlepsze zdjęcie pt.”Kawa w pracy”, jest Grupa APN
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Opolu, przy ul.
Ks. Hugona Kołłątaja 8/4-5, 45-064 Opole, zwana dalej Organizatorem.
2. Regulamin
2.1. Regulamin Konkursu na najlepsze zdjęcie pt. “Kawa w pracy”: (Grupa APN Sp. Z o.o.
Sp. K.; APN Sp. Z o.o. Sp. K.; APN Henryk Olsko Sp. Z o.o.; APN Sp. Z o.o.; APN Service
Sp. Z o.o. Sp. K.; APN Service Sp. Z o.o.), zwany dalej Regulaminem, określa zasady i
warunki uczestnictwa w niniejszym Konkursie.
2.2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień
niniejszego Regulaminu w każdym czasie, poprzez zamieszczenie na stronach serwisu
zmienionego, jednolitego tekstu regulaminu.
2.3. Organizator zastrzega sobie prawo anulowania Konkursu bez podania przyczyny.
2.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki niedopełnienia przez
Uczestnika jakichkolwiek obowiązków, o których mowa w Regulaminie.
2.5. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym
Uczestnikom Konkursu w serwisie www.apnpolska.pl na dedykowanych stronach oraz w
siedzibie Organizatora.
2.6. Konkurs trwa od 19 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r. i składa się z 2 etapów.
Etap 1:
a. Przyjmowanie prac fotograficznych do konkursu: 19 lipca 2021 r. - 15 września 2021
r.
b. Powołanie jury, ocena i wybór 4-5 najlepszych fotografii: 16 września 2021 r.
Etap 2:
c. Opublikowanie najlepszych fotografii na Facebooku i głosowanie reakcjami: 17
września 2021 r. - 30 września 2021 r.
d. Ogłoszenie zwycięzców: 1 października 2021 r.
3. Warunki uczestnictwa w Konkursie
3.1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, może być każda pełnoletnia
osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która współpracowała
lub korzystała z usług z Organizatora oraz wykona zadanie konkursowe – przesłała zdjęcie
pt.”Kawa w pracy”.
3.2. W Konkursie biorą udział zgłoszenia dokonane poprzez wypełnienie formularza:
a) dostępnego na stronie www.apnpolska.pl/20lat

3.3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora lub
świadczące na jego rzecz usługi w ramach umów cywilnoprawnych oraz ich małżonkowie,
zstępni, wstępni, rodzeństwo i powinowaci.
4. Zadanie konkursowe
4.1. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu zdjęcia pt. “Kawa w pracy”, wypełnieniu
formularza konkursowego i przesłaniu jej Organizatorowi Konkursu zgodnie z pkt. 3.
4.2. Zdjęcie powinno w ciekawy, nietuzinkowy sposób przedstawiać przerwę w pracy
przeznaczoną na kawę.
4.3. Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: Imię_Nazwisko_Tytułzdjęcia.
4.4. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej
niż 600 pixeli.

4.3. Zdjęcia zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające prawa autorskie osób
trzecich, zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające,
nieprzyzwoite,naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, godność
osobistą, w tym na tle religijnym, etnicznym i rasowym, a także takie, które nie spełniają
wymagań określonych niniejszym regulaminem nie będą brały udziału w konkursie.
4.4 Zdjęcia sprzeczna z regulaminem lub takie, co do których Organizator poweźmie
wątpliwość, że może ona w inny sposób naruszać prawa osób trzecich, w szczególności
prawa autorskie lub prawa do wizerunku, podlegają odrzuceniu przez Organizatora.
4.5. Z chwilą przesłania zdjęcia w ramach konkursu, Uczestnik ustanawia na rzecz Grupa
APN Sp. z o.o. niewyłączną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie, nieodpłatną licencję
uprawniającą do korzystania przez Grupa APN Sp. z o.o. oraz całej marce APN ze zdjęć na
polach eksploatacji obejmujących ich trwałe lub czasowe utrwalanie i zwielokrotnianie
dowolną techniką, w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub sieci Internet,
rozpowszechnianie, w tym publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez
siebie wybranym, w szczególności w Internecie, katalogach lub materiałach reklamowych
oraz w zakresie, w jakim wiąże się to z tematyką pośrednictwa pracy. Licencja uprawnia do
udzielania sublicencji innym podmiotom na takich samych polach eksploatacji i w tym
samym zakresie. Wykonywanie praw do zdjęć odbywa się w sposób zgodny z ich
charakterem i przeznaczeniem. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie ze zdjęć bez
podania jego nazwiska lub pseudonimu. Uczestnik zapewnia, że udzielenie licencji oraz
publikacja wizerunków nie narusza praw oraz dóbr osobistych osób trzecich. Za naruszenia
w tym zakresie Uczestnik ponosi odpowiedzialność.
4.6. Grupa APN sp. z o.o. nabywa wszelkie autorskie prawa majątkowe do zdjęć, które
zostały nagrodzone. Uczestnik z chwilą ogłoszenia o wyniku konkursu przenosi na rzecz
Grupa APN sp. z o.o. nieograniczone czasowo, terytorialnie i ilościowo prawo do korzystania

ze zdjęć na polach eksploatacji obejmującymi trwałe lub czasowe ich utrwalanie i
zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub sieci
Internet, rozpowszechnianie, w tym publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a
także udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie
przez siebie wybranym, a także prawo do rozporządzania nimi, w tym ich zbycia, użyczenia
lub najmu. Grupa APN sp. z o.o. uzyskuje także prawo zezwalania na wykonywanie praw
zależnych do zdjęć. Z chwilą przeniesienia majątkowych praw autorskich do danego utworu
wygasa licencja, o jakiej stanowi ust. 4.5. Wykonywanie praw do zdjęć odbywa się w sposób
zgodny z ich charakterem i przeznaczeniem. Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie praw
do zdjęć bez podania jego nazwiska lub pseudonimu. Uczestnik zapewnia, że przeniesienie
majątkowych praw autorskich oraz publikacja wizerunków nie narusza praw oraz dóbr
osobistych osób trzecich. Za naruszenia w tym zakresie Uczestnik ponosi odpowiedzialność.
4.7. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania
zgłoszenia konkursowego z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora
5. Moderacja i publikacja zdjęć oraz eliminacja nadużyć
5.1. Każde przesłane zdjęcie jest monitorowana przez moderatorów systemu.
5.2. Wybrane zdjęcia, które zostały zaakceptowane biorą udział w konkursie i będą
publikowane bez informowania o tym uczestnika na stronie www.apnpolska.pl/20lat
5.3. Organizator ma możliwość nieopublikowania zdjęcia bez informowania o tym
uczestnika, szczególnie w przypadku, gdy jest ona niezgodna z wytycznymi
przedstawionymi w pkt. 4. regulaminu.
5.4. Zdjęcia, które nie naruszają postanowień zawartych w pkt. 4. zostaną opublikowane bez
edycji i korekt. Celem Organizatora jest stworzenie jak najbardziej obiektywnego obrazu
swoich usług.
6. Dane osobowe
6.1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu
będzie Organizator. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu
prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz w celach marketingowych. Podanie danych
ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo wglądu do
swoich danych oraz możliwości ich poprawiania.
6.2. Przekazanie zdjęć jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na
przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych, w celach operacyjnych i
marketingowych. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności
Organizatora dostępną tutaj:https://www.apnopieka.pl/pl/polityka-prywatnosci/
https://apnpraca.pl/pl/polityka-prywatnosci-3/
6.3. W przypadku wygrania konkursu publikowane będzie imię i nazwisko autora oraz
miejscowość.

7. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
7.1. Zdjęcia oceniać będzie Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora.
7.2. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody
a) Nagroda główna - EKSPRES CIŚNIENIOWY DO KAWY
b) Nagroda za zajęcie 2. miejsca w konkursie – GRILL GAZOWY
c) Nagroda za zajęcie 3. miejsca w konkursie –KOMPLET WALIZEK
7.3. Spośród wszystkich zaakceptowanych zdjęć w terminie 14 dni roboczych od daty
zakończenia Konkursu, Jury wybierze Zwycięzców nagród wymienionych w punkcie 7.2.
7.4. Nagroda główna oraz nagrody za zajęcie 2. i 3. miejsca zostaną przyznane tym
Uczestnikom, których zdjęcia zostaną wybrane przez Jury jako najlepsze, pomysłowe i
zgodne z tematem Konkursu, a następnie otrzymają największą ilość reakcji na Facebooku.
W kwestiach remisu i kwestiach spornych decyduje Jury.
7.5. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w przypadku, gdy żadne z
przesłanych zdjęć nie spełni oczekiwań Organizatora.
7.6. Organizator w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu powiadomi Zwycięzcę o
przyznaniu nagrody telefonicznie lub drogą mailową.
7.7. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w serwisie www.apnpolska.pl na dedykowanej
stronie www.apnpolska.pl/20-lat oraz na Facebooku https://www.facebook.com/pracaopieka
7.8. Nie jest możliwe wypłacenie Zwycięzcom Konkursu równowartości nagrody rzeczowej
ani przeniesienie praw do nagrody przez osobę nagrodzoną na inną osobę.
7.9. W przypadku nieodebrania nagrody lub braku możliwości skontaktowania się ze
zwycięzcą w ciągu 30 dni od przyznania nagrody, może ona zostać przeznaczona na
wybrany przez Organizatora cel.
8. Odpowiedzialność i reklamacje
8.1 Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakość zdjęć dodawanych przez
użytkowników serwisu, jak również za żadne straty i szkody związane z ich publikacją.
Wszelkie przypadki nadużyć mogą być zgłaszane za pomocą adresu e mail:
biuro@apnopieka.pl
8.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie sprzętem
(nagrodami), które może doprowadzić do nieszczęśliwych wypadków.
8.3. Reklamacje dot. Konkursu będą przyjmowane w terminie 7 dni od daty ogłoszenia
wyników, na adres: Grupa APN Sp. z o.o. ul. Ks. Hugona Kołłątaja 8/4-5, 45-064 Opole.
8.4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni roboczych od daty doręczenia
reklamacji Organizatorowi.

8.5. Uczestnicy Konkursu składający reklamację, zostaną powiadomieni o sposobie jej
rozwiązania w terminie 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję. Decyzja Komisji
jest ostateczna.
9. Postanowienia końcowe
9.1. Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym regulaminie nie jest grą
losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy
od przypadku.
9.2. Osoby korzystające z serwisu mogą kontaktować się z właścicielem systemu za
pomocą adresu e-mail: biuro@apnopieka.pl
9.3. Uczestnik poprzez udział w Konkursie akceptuje niniejszy Regulamin i nie musi w inny
sposób wyrażać na niego zgody.

