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REGULAMIN KONKURSU – „UPS EVER w obiektywie”
§ 1. Postanowienia Ogólne
1.1 Organizatorem konkursu pt. ”UPS EVER w obiektywie” (zwany dalej: „Konkursem” ) jest EVER Sp. z
o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Wołczyńska 19, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym –
rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, Wydział
VIII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 118365 (zwany dalej „Organizatorem”).
1.2 Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem” ) określa zasady przeprowadzania Konkursu
fotograficznego, warunki uczestnictwa w Konkursie , prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników
Konkursu.
1.3 Uczestnikami konkursu mogą być: osoby fizyczne*, w tym także prowadzące pozarolniczą działalność
gospodarczą, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
1.4 Udział w konkursie jest dobrowolny.
§ 2. Cel i tematyka Konkursu
2.1 Celem konkursu jest promowanie urządzeń zasilaczy UPS i nowatorskich rozwiązań polskiego
producenta EVER Sp. z o.o.
2.2 Tematem Konkursu jest „UPS EVER w obiektywie”
2.3 Liczy się: atrakcyjna kompozycja zdjęcia , jakość fotografii, niestandardowa aranżacja, kreatywność i
oryginalne podejście do tematu, przedstawienie prawidłowego ale nietypowego zastosowania UPS-a.
§ 3. Czas trwania Konkursu
3.1 Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach : 01.05. – 31.07.2021r.
3.2 Zgłaszanie prac do Konkursu będzie możliwe w wyżej wymienionym terminie( liczy się data wpływu).
3.3 Ocena przesyłanych fotografii i publikacja nagrodzonego zdjęcia zostaną ogłoszone na stronie
internetowej : www.ever.eu. najpóźniej do 10 dni roboczych od zakończenia konkursu.
§ 4. Warunki uczestnictwa
4.1 Warunkiem koniecznym udziału w Konkursie jest:
- wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia do Konkursu zawierającego dane kontaktowe;
- przesłanie maksymalnie 5
zdjęć UPS-a EVER przez każdego Uczestnika na skrzynkę
Organizatora : konkurs-ever@ever.eu do dnia 31.07.2021r. z dopiskiem w tytule-„KONKURS
FOTO” (konkurs dotyczy wyłącznie modeli UPS EVER o mocy od 6kVA-200kVA);
- wymagana jakość techniczna zdjęć : format.jpg, rozmiar do 5 MB zdjęcie, rozdzielczość nie mniej
niż 300 dpi;
- brak wizerunku jakichkolwiek osób na fotografii;
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu;
- udzielenie - przed wydaniem Nagrody Głównej - przez wyłonionego Zwycięzcę Konkursu
szczegółowych danych w celu dokonania zobowiązań prawno-podatkowych.
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4.2 Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że udział w Konkursie (wraz z
przesłanymi zdjęciami) nie narusza praw osób trzecich (praw własności, praw majątkowych oraz praw
autorskich) oraz, że ponosi on wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw.
4.3 Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie zdjęcia autorstwa Uczestnika Konkursu, nigdzie uprzednio
nie publikowane i które nie brały udziału w żadnym innym konkursie.
4.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby
trzeciej przez Uczestników w zgłoszeniu konkursowym. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych
danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
4.5 Uczestnik ma prawo wycofać zgłoszenie wyłącznie w czasie trwania Konkursu.
4.6 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani ich rodziny.
§ 5. Kryteria oceny fotografii konkursowych
5.1 Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa złożona z
przedstawicieli EVER, która wybierze spośród nadesłanych prac fotografię konkursową.
5.2 Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie .
5.3 Komisja Konkursowa wyłoni Laureatów oraz Zwycięzcę biorąc pod uwagę punktowane kryteria oceny
zdjęć :
- atrakcyjną kompozycję fotografii-2 punkty;
- jakość zdjęcia (światło, barwę oraz kolor )- 2 punkty;
- niestandardową aranżację- 2 punkty;
- kreatywność i oryginalne podejście do tematu – 2 punkty;
- przedstawienie prawidłowego ale nietypowego zastosowania UPS-a EVER – 2 punkty
Nagrodę Główną otrzyma autor pracy, która zdobędzie 10 punktów.
§ 6. Zasady wyłaniania Laureatów i Zwycięzcy Konkursu oraz przekazanie Nagród

6.1
6.2
6.3

6.4

Komisja Konkursowa wybierze spośród złożonych zgłoszeń konkursowych Laureatów oraz Głównego
Zwycięzcę, dla którego przewidziana jest Główna Nagroda rzeczowa.
W każdym miesiącu trwania Konkursu zostaną wybrane 2 najciekawsze zdjęcia dwóch różnych
autorów. Dwaj Laureaci każdego miesiąca otrzymają atrakcyjne Nagrody Niespodzianki.
Spośród wszystkich Laureatów po zakończeniu Konkursu zostanie wyłoniony Zwycięzca Nagrody
Głównej. Będzie to autor najlepszego zdaniem Organizatora zdjęcia UPS-a EVER spełniającego
kryteria Konkursu.
Nagrodą Główną w Konkursie jest:
Zasilacz UPS EVER SINLINE RT XL 3000
Nagroda Główna nie podlega wymianie na innego rodzaju produkt ani ekwiwalent pieniężny.

6.5
6.6

Wszyscy Uczestnicy, którzy prześlą fotografie konkursowe UPS-a EVER otrzymają Upominki.
Uczestnik Konkursu nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osobę trzecią.
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6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13

Ocena przesyłanych fotografii i publikacja nagrodzonego zdjęcia zostaną ogłoszone na stronie
internetowej : www.ever.eu. najpóźniej do 10 dni roboczych (do 13.08.2021) od zakończenia
Konkursu.
W tym samym czasie Zwycięzca Konkursu otrzyma informację o przyznaniu Nagrody Głównej w
Konkursie w formie e-mail. Do otrzymania przyznanej Nagrody niezbędne jest posiadanie przez
Organizatora kompletnych danych Uczestnika.
Przekazanie Nagrody Głównej nastąpi w ciągu 20 dni roboczych od zakończenia Konkursu tj.
najpóźniej do dnia 27.08.2021r. Wygrana będzie dostarczona za pośrednictwem firmy kurierskiej
Warunkiem wydania Nagrody jest spełnienie wszystkich wymagań określonych niniejszym
Regulaminem.
W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Uczestnikiem lub nie spełnienia wymogów
podanych w Regulaminie, nagroda przepada.
Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych jest jednoznaczne z wykluczeniem udziału w
Konkursie
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia odbioru Nagrody z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie

§ 7. Wykorzystanie konkursowej fotografii
7.1 Z chwilą nadesłania prac, fotografie przechodzą na własność Organizatorów, którzy nieodpłatnie
przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych zdjęć.
7.2 Zakwalifikowane do Konkursu fotografie z informacją o autorze , mogą być przedmiotem ekspozycji w
miejscu wskazanym przez Organizatorów ( strona www, kalendarz, materiały informacyjne oraz inne
media wewnętrzne i zewnętrzne ) .
7.3 Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne przeniesienie autorskich
praw majątkowych dotyczących nadesłanych zdjęć na rzecz Organizatorów , bez ograniczeń czasowych
i terytorialnych , w zakresie odrębnych pól eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016r. poz.666 z późn. Zm.), w tym w
szczególności w zakresie wykorzystania technika drukarską i cyfrową , wystawiania, udostępniania na
stronach internetowych Organizatora oraz we wszelkich publikacjach oraz materiałach informacyjnych,
promocyjnych, reklamowych , bez względu na sposób ich zwielokrotnienia i wprowadzania do obrotu.
7.4 Uczestnik Konkursu wysyłając prace oświadcza, że fotografia stanowi dzieło oryginalne, nie narusza
praw autorskich i /lub dóbr osobistych osób trzecich , przepisów prawa, jest wolny od jakichkolwiek
zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne okoliczności , które mogłyby narazić Organizatora Konkursu na
odpowiedzialność osób trzecich z tytułu wydania i rozpowszechniania fotografii.
7.5 Organizator zastrzega sobie prawo do obróbki komputerowej, możliwości dokonywania modyfikacji
fotografii ze względu na wymogi techniczne związane a wykorzystaniem prac.
§ 8. Podatki
8.1 Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego zależnie od wartości Nagrody, to
w przypadku, gdy Nagroda rzeczowa przypadnie osobie fizycznej, do Nagrody zostanie dodana nagroda
pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. W takim przypadku, część nagrody,
stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona zwycięzcy, lecz pobrana przez
Organizatora, przed wydaniem zwycięzcy Nagrody, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od
łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
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podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Laureatom nie przysługuje prawo do żądania wypłaty takiej dodatkowej nagrody pieniężnej.
8.2 Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator.
8.3 W przypadku, gdy Nagroda przypadnie osobie fizycznej, która uczestniczy w Konkursie w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej, nagroda stanowi przychód z działalności gospodarczej
podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych, w odniesieniu do którego Organizator nie będzie
zobowiązany wykonywać obowiązków płatnika podatku dochodowego.
§ 9. Postępowanie reklamacyjne

9.1 Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres e-mail Organizatora
konkurs-ever@ever.eu z dopiskiem: ”Reklamacja KONKURS FOTO „ nie później niż w terminie 14 dni
od dnia zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dotarcia
reklamacji na adres Organizatora.
9.2 Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
9.3 Pisemna reklamacja powinna zawierać nazwę Uczestnika, dokładny jego adres, ewentualnie adres do
korespondencji, e-mail i numer telefonu kontaktowego, jak również dokładny opis i wskazanie
przyczyny reklamacji.
9.4 Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
9.5 W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie o decyzji
Organizatora powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 14
dni od dnia otrzymania reklamacji.
§ 10. Postanowienia końcowe
10.1 Treść niniejszego Regulaminu zostanie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom w
siedzibie Organizatora. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały
promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
10.2 Udział w Konkursie jest dobrowolny, wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu
zawartych w niniejszym Regulaminie.
10.3 Dane Uczestników Konkursu stanowiące dane osobowe, będą przetwarzane zgodnie z
postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia . (RODO). Administratorem danych
osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu jest EVER Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-003,
ul. Wołczyńska 19. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w
Konkursie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz
ich poprawiania. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdym momencie,
jednak jej cofnięcie przed ogłoszeniem wyników Konkursu uniemożliwia przesłanie Nagrody .
10.4 Zasady przyznawania nagród w Konkursie nie podlegają przepisom Ustawy o grach losowych i
zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 roku.
10.5 Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli nie wpłynie to
na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności zmiany terminu Konkursu oraz zmian
specyfikacji Nagrody.
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10.6

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane
przez Sąd powszechny właściwy według siedziby Organizatora.
10.7 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

*Dobrowolność i legalność uczestniczenia w Akcji:
Każdy Uczestnik - osoba fizyczna, uczestniczy w Akcji na zasadach dobrowolności oraz w zgodzie z
wymaganiami jego pracodawcy.
Dlatego też przystąpienie do Konkursu przez taką osobę, każda jej czynność przedsięwzięta bezpośrednio w
celu uzyskania Nagrody w Akcji lub zgłoszenie się po tę Nagrodę upoważnia domniemanie, że uczestnictwo
w Konkursie nie narusza właściwych relacji pomiędzy Uczestnikiem Akcji i jego pracodawcą.
W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek sprzeczności pomiędzy uczestniczeniem w Akcji a wymogami
nałożonymi przez pracodawcę, te ostatnie powinny mieć znaczenie nadrzędne. Za ewentualne
nieprzestrzeganie tej zasady odpowiedzialność ponosi Uczestnik Akcji.
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