
Regulamin Konkursu „Mój Opel” 

 I. Postanowienia ogólne 

1.Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Mój Opel”, (nazwanym dalej „Konkurs”) jest Dixi-Car 

2.Konkurs prowadzony jest w okresie 09 / 06 /2014 – 21/07/2014 

3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 21/07/2014 

4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o grach hazardowych 

 

II. Zasady konkursu 

1.Aby uczestniczyć w konkursie należy zostać Fanem strony https://www.facebook.com/dixicar 

2. Stworzenie fotografii, która będzie tematycznie powiązana z hasłem „Mój Opel” 

3. Wysłanie pracy, gdzie każdy uczestnik może wysłać maksymalnie 1 zdjęcie na tydzień na adres e-mailowy 
btomaszewska@dixi-car.pl lub dchecik@dixi-car.pl  

4. Od dnia publikacji przez cały tydzień możliwe będzie głosowanie poprzez funkcję „Lubię To”, przez fanów 
naszej strony na https://www.facebook.com/dixicar 

5. Zwycięzcą tygodnia (zdjęcie tygodnia) zostanie fotografia, która otrzyma najwięcej głosów poprzez funkcję 
„Lubię To” przez naszych fanów. Pięciu kolejnych zwycięzców każdego tygodnia będzie brało udział w 
Wielkim Finale, z którego również przez funkcję „Lubię To” wyłonimy Zwycięzcę głównej nagrody. 

6. W konkursie mogą brać udział tylko prace: 

a. Będące w całości wynikiem wyłącznie oryginalnej twórczości Uczestnika, 

b. Uczestnikowi będzie przysługiwała całość praw autorskich do swojego zdjęcia 

c. Nie będą naruszały przepisów prawa, dóbr osobistych, praw autorskich, prawa do wizerunku osób trzecich 
oraz innych praw na dobrach nie materialnych 

d. Nie będą zawierały elementów naruszających dobrych obyczajów 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac nie spełniających kryteriów 
tematycznych oraz nie spełniających wyżej wymienionych wymogów 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace biorące udział w konkursie, prace zdyskwalifikowane jak 
również z niego wyłączone 

9. Osoba, wysyłając zdjęcie do konkursu zgadza się jednocześnie na jego publikację na stronie internetowej 
https://www.facebook.com/dixicar 

III Terminarz 

1. Zdjęcia można nadsyłać od dnia 03/06/2014.  
2. Publikacja zdjęć będzie w dniach 

I publikacja : 09/06/2014 – 15/06/2014 
II publikacja: 16/06/2014 – 22/06/2014 
III publikacja 23/06/2014 – 29/06/2014 
IV publikacja 30/06/2014 – 06/07/2014 
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V publikacja 07/07/2014 – 13/04/2014 
Finał (publikacja 5 zwycięskich zdjęć tygodnia) 14/07/2014 – 21/07/2014 
21/07/2014 ogłoszenie wyniku konkursu o godzinie 12:00 

IV Nagrody 

1. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora na stronie 
https://www.facebook.com/dixicar 

2. Fundatorem nagrody w Konkursie oraz wydającym nagrody jest organizator Konkursu 
3. Organizator przewiduje nagrody: 

a. Za zdobycie największej liczby głosów wśród 5 zdjęć finałowych/zdjęć tygodnia  - weekend z 
wybranym Oplem Demo dostępnym w Dixi-Car 

b. Dla pozostałych czterech wyróżnionych prac – nagrody pocieszenia  

V Wykorzystanie prac 

1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na konkurs prac na Tablicy oraz w zakładce 
„zdjęcia” na stronie  https://www.facebook.com/dixicar 

2. Organizator uzyskuje prawo do prezentowania zdjęć w materiałach promujących konkurs 
3. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, 

iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu 
4. Regulamin będzie udostępniony wszystkim zainteresowanym w siedzibie organizatora oraz na stronie 

internetowej www.dixi-car.pl 
5. Uczestnik konkursu przystępując do Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora 

podanych przez niego danych osobowych. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez 
Organizatora i podmioty działające na jego zlecenie wyłącznie w związku z przeprowadzeniem 
Konkursu, w celu komunikacji z Uczestnikami oraz przekazania nagród. Przetwarzanie danych 
obejmować będzie następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalenie, przechowywanie, 
przetwarzanie, opracowywanie. Przetwarzanie danych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr. 101 poz.926 z 
późn. Zm.). Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a mają prawo wglądu danych 
oraz ich poprawiania. 

6. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności: 
a. Szkody spowodowane nieprawidłowym lub niezgodnym z prawem uczestnictwem w Konkursie; 
b. Problemy w funkcjonowaniu konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator 

przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, 
w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Konkursu związanych z jakością 
usług świadczonych bezpośrednio przez dostawcę usług pocztowych/ telekomunikacyjnych oraz 
zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej 

c. Działania Uczestników Konkursu niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu 
d. Przerwy w działaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych, niezależne od Organizatora 
e. Utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi 

od Organizatora 
f. Szkody wynikłe z niedostarczenia wiadomości lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn 

niezależnych od Organizatora 
7. Organizator zastrzega sobie prawo, a Zwycięzca otrzymujący nagrodę wyraża zgodę na publikację 

danych osobowych w formie skróconej(imię, nazwisko, miejscowość, wizerunek) w materiałach 
promocyjnych Organizatora, w tym na jego stronie internetowej 

8. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmian w postanowieniach 
niniejszego regulaminu, za wyjątkiem zmian istotnych 
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