Regulamin konkursu „20 lat Firmy BERNINA w Polsce”
(dalej zwany „Regulaminem”)

I. INFORMACJE OGÓLNE
"Organizator"
BMD Polska z siedzibą w Krakowie (30-364), przy ul. Kamieniarskiej 48
NIP: 945-143-05-69.
"Uczestnik"
1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która:
a) zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem pracowników i
członków firmy Organizatora, oraz członków ich rodzin, jak również innych osób
biorących bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu
Konkursu,
b) w okresie od 01 kwietnia do 30 czerwca 2016 r. wydrukuje i wypełni formularz
zgłoszeniowy zamieszczony na podstronie http://www.bernina.pl/konkursy oraz
prześle formularz wraz z pracą konkursową na adres Organizatora Konkursu,
2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za uprzednią, pisemną
zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych. Oryginał takiej zgody należy przesłać
łącznie z formularzem zgłoszeniowym i pracą konkursową na adres Organizatora.

II. CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU.
1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01 kwietnia 2016 r. i trwa do 30 czerwca 2016 r.
włącznie.
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III. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU.
1. Konkurs polega na uszyciu dowolnego projektu nawiązującego tematem do 20-lecia firmy
BERNINA w Polsce.
2. Zewnętrzna część pracy konkursowej nie może być wykonana z plastiku, drewna, metalu
lub innej powłoki, która tradycyjnie nie może być obrabiana za pomocą maszyny do
szycia.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE.
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Do Konkursu można zgłaszać
jedynie prace przygotowane samodzielnie, których autorem jest osoba zgłaszająca pracę.
2. Uczestnik musi przesłać pracę konkursową wraz z czytelnie wypełnionym formularzem
zgłoszeniowym dostępnym na stronie http://www.bernina.pl/konkursy
3. Formularz musi zawierać następujące dane o Uczestniku:







tytuł pracy,
imię i nazwisko (ewentualnie dodatkowo pseudonim/nick),
adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod, miejscowość),
telefon kontaktowy,
adres e-mail,
data urodzenia.

4. Formularz powinien być wypełniony w sposób kompletny. Brak jakiegokolwiek elementu
powoduje nieuwzględnienie w Konkursie nadesłanego zgłoszenia.
5. Złożenie wypełnionego formularza konkursowego, tym samym udział w niniejszym
konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż:


Zgłoszona do Konkursu praca jest autorstwa Uczestnika i przysługuje mu do niej
całość praw autorskich,



Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie zdjęć swojej pracy na stronach
internetowych Organizatora oraz innych podmiotów oferujących urządzenia
Szwajcarskiej firmy BERNINA.



Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych w celach promocyjnych
i marketingowych Organizatora.

6. Uczestnik ma prawo zastrzec zwrot pracy po zakończeniu konkursu. Praca zostanie
wówczas odesłana przesyłką kurierską za pobraniem należności 20 zł brutto.
Pozostawione prace przechodzą na wyłączną własność Organizatora. Uczestnik wyraża
zgodę na eksponowanie swoich prac w siedzibie Dystrybutora oraz sieci dealerskiej
Dystrybutora.
7. Uczestnik Konkursu wysyłając formularz oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin
Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.
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8. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 prace. Wszystkie prace
powinny zostać zgłoszone jednocześnie z formularzem.
9. Zabronione jest składanie prac sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami - takie
zgłoszenia nie będą brały udziału w Konkursie. O tym, że praca narusza powyższe zasady
decyduje ocena Organizatora.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z konkursu prac, które nie spełniają
warunków Konkursu.

V. OCENA PRAC BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE.
1. Jury złożone z Przedstawicieli BERNINA AG International oraz Dystrybutora BERNINA
w Polsce wyłoni Laureata Konkursu, który przesłał najciekawszą pracę i zarejestrował się
w konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składu Jury w trakcie trwania
Konkursu.
2. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 15 lipca 2016 r.
3. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.

VI. NAGRODY W KONKURSIE.

1. Główną nagrodą w konkursie jest maszyna do szycia BERNINA B380
2. Wartość nagrody wynosi 5 990zł brutto (cena regularna według cennik Dystrybutora
BERNINA z dnia 01.03.2016r.)
3. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o przyznanej nagrodzie w terminie 7 dni
roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu, na adres e-mail i telefonicznie.
4. Nagroda rzeczowa zostanie przekazana Laureatowi Konkursu w siedzibie Dystrybutora
Generalnego BERNINA w Polsce przy ul. Kamieniarskiej 48 w Krakowie w terminie nie
przekraczającym 10 dni od daty ogłoszenia wyników.
5. Poza Nagrodą Główną w postaci rzeczowej Laureat Konkursu, otrzymuje dodatkowo
nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej w zaokrągleniu do
pełnych złotych. Dodatkowa Nagroda Pieniężna przewidziane przez Organizatora nie
będzie wypłacona Laureatowi Konkursu lecz pobrana (potrącona) przez Organizatora jako
zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych, z tytułu łącznej wartości nagród (rzeczowej i dodatkowej Nagrody
pieniężnej) wygranych w Konkursie przez danego Laureata.
Tym samym należny podatek dochodowy od wartości nagrody głównej zostanie
zapłacony przez Organizatora.
6. Dodatkowo dla każdego Uczestnika Konkursu miła niespodzianka.
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VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA.
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników
postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie
sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi
obyczajami albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować
zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi i zwierząt. Organizator zastrzega sobie prawo do
dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w
związku z niespełnieniem przez danego Użytkownika wymogów określonych w zdaniu
poprzednim.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika Konkursu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w
komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
4. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, czy na ekwiwalent pieniężny.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej http://www.bernina.pl/konkursy
2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za
wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób, w
szczególności w sposób wskazany w rozdziale IV ust. 6 Regulaminu.
3. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu, Uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy
Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.
4. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych
Organizatora. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
jest BMD Polska. z siedzibą w Krakowie (30-364) przy ul. Kamieniarskiej 48. Dane
osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu w tym wykonania
zobowiązań Organizatora wobec Uczestników oraz w celu wysyłania informacji
handlowych i marketingowych środkami komunikacji elektronicznej związanej z
działalnością handlową Organizatora. Informacje dotyczące Uczestników mogą być
przekazane do Urzędu Skarbowego, kurierowi oraz innym uprawnionym organom, na
podstawie odpowiednich przepisów prawa. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do
podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich
poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne
ale niezbędne w celu otrzymania nagrody w Konkursie.
5. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną automatycznie
wykluczone z udziału w Konkursie.
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