Regulamin Konkursu „Wakacyjny Jeżyk 2013” organizowanego przez Polskie
Stowarzyszenie Miłośników i Hodowców Pigmejskich Jeży Afrykaoskich
http://jezpigmejski.org oraz markę Tropifit http://tropifit.pl i firmę Jeżowy Świat
http://jezowy-swiat.pl
§ 1. Zasady ogólne.
1. Organizatorem konkursu „Wakacyjny Jeżyk” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Polskie
Stowarzyszenie Miłośników i Hodowców Pigmejskich Jeży Afrykaoskich z siedzibą w
Starachowicach (zwane dalej „Organizatorem”).
2. Marka Tropifit jest głównym Partnerem w Konkursie.
3. Firma „Jeżowy Świat” Paweł Ścieszko z siedzibą w Różycach jest Partnerem w Konkursie.

4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej
„Regulaminem”) i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Konkurs trwa w terminie od 1 sierpnia 2013 do 29 sierpnia 2013 roku.
§ 2. Cel Konkursu.
1. Celem głównym Konkursu „Wakacyjny Jeżyk” jest wyłonienie najładniejszych zdjęd z jeżem
pigmejskim. Jeżykom-laureatom zostaną nadane następujące tytuły w trzech kategoriach:
W kategorii „Jeżynka”: Miss wakacji 2013, I Wicemiss wakacji 2013, II Wicemiss wakacji 2013, III
Wicemiss wakacji 2013.
W kategorii „Jeżyk”: Mister wakacji 2013, I Wicemister wakacji 2013, II Wicemister wakacji 2013,
III Wicemister wakacji 2013.
W kategorii „Junior”: Miss lub Mister juniorów wakacji 2013r., I Wicemiss lub Wiecemister
juniorów wakacji 2013r., II Wicemiss lub Wiecemister juniorów wakacji 2013r., III Wicemiss lub
Wiecemister juniorów wakacji 2013r.
§ 3. Uczestnictwo w Konkursie.
1. Uczestnikami Konkursu mogą zostad osoby zamieszkałe na terytorium Polski (zwane dalej
„Uczestnikami Konkursu”).
2. Osoba uczestnicząca w konkursie oświadcza, że ma 18 lat i pełną zdolnośd do czynności
prawnych.
3. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie zdjęcia pigmejskiego jeża afrykaoskiego do
jednej z kategorii. Zdjęcie musi byd własnością osoby zgłaszającej udział w Konkursie.
4. Dane osobowe uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn.
zm.) na zasadach określonych w § 11 Regulaminu.
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
§ 4. Przedmiot Konkursu.
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wykonanie zdjęcia prezentującego jeża pigmejskiego w
taki sposób, aby zdjęcie było kojarzone z w wakacjami.
2. Każde zgłoszone do Konkursu zdjęcie musi dotyczyd jeża pigmejskiego będącego własnością
osoby zgłaszającej udział w Konkursie.
3. Zgłoszone do Konkursu zdjęcia muszą mied formę pliku cyfrowego w następujących formatach

JPG (JPEG), PNG.
4. Wielkośd pliku zawierającego zdjęcie zgłoszone do Konkursu nie może przekraczad 1 MB.
5. Zdjęcia nie mogą byd poddawane żadnego rodzaju obróbce graficzne – za wyjątkiem
dostosowania rozmiaru pliku i rozdzielczości do wymagao konkursu.
6. Do konkursu przyjmowane są wyłącznie zdjęcia wykonane amatorsko w naturalnych
warunkach.
7. Zdjęcia nie spełniające wymagao określonych w Regulaminie zostaną wyłączone z udziału w
Konkursie.
8. Zdjęcia zgłaszane do Konkursu nie mogą naruszad praw autorskich ani innych praw osób
trzecich, a także obrażad kogokolwiek lub deprecjonowad.
9. Kategorie konkursu:
9.1. „Jeżynka” – należy zgłaszad zdjęcia jeża pigmejskiego płci żeoskiej, która ukooczyła 6.
miesiąc życia.
9.2 „Jeżyk” - należy zgłaszad zdjęcia jeża pigmejskiego płci męskiej, który ukooczył 6. miesiąc
życia.
9.3. „Junior” - należy zgłaszad zdjęcia jeża pigmejskiego płci żeoskiej lub męskiej, który otworzył
już oczka, a nie ukooczył 6. miesiąca życia.
§ 5. Dokonywanie zgłoszeo.
1. Aby wziąd udział w konkursie należy poprawienie wypełnid pola zamieszczone na stronie
http://www.jezpigmejski.org/konkurs-jezyk-wakacji/ przez wpisanie swojego imienia,
ewentualnie nazwy hodowli, miasta, imienia jeżyka, daty urodzenia jeżyka oraz obowiązkowo
podad adres e-mail z którego zostaną przesłane zdjęcia konkursowe.
2. Każda osoba może zgłosid tylko jednego jeżyka będącego jej własnością.
3. Zgłoszenia niekompletne, bądź zawierające nieprawdziwe dane, nie będą akceptowane.
4. Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszad zdjęcia do Konkursu w terminie do dnia 29 sierpnia 2013
roku.
5. Zdjęcia do 3 września 2013 zostaną zamieszczone w serwisie http://www.jezpigmejski.org/
6. Od 4 września 2013 do 10 września 2013 będzie można głosowad na ulubione zdjęcie.
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12 września 2013 r.
§ 6. Prawa autorskie.
1. Zdjęcia zgłaszane do Konkursu muszą byd pracami samodzielnymi (nie mogą stanowid
opracowania cudzych utworów), które nie były wcześniej publikowane, ani nie były
przedstawiane w żadnym innym konkursie lub w Internecie.
2. Uczestnik zapewnia, że:
a) przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do zdjęd zgłaszanych do Konkursu lub
uzyskał zgodę wszystkich współtwórców na korzystanie ze zgłaszanego zdjęcia w zakresie
niezbędnym do jego udziału w Konkursie;
b) osoby widoczne na zdjęciu zgłaszanym do Konkursu wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich
wizerunków w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
3. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się, iż w przypadku roszczeo osób trzecich, w szczególności z
tytułu naruszenia praw autorskich, oraz praw pokrewnych, lub innych roszczeo

cywilnoprawnych, Uczestnik Konkursu zwolni niezwłocznie Organizatora z odpowiedzialności, w
szczególności przystąpi do ewentualnego procesu jako interwenient uboczny, lub wystąpi
przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a nadto, że zaspokoi wszelkie ww.
roszczenia, a w razie zasądzenia od Organizatora zwróci on regresowo Organizatorowi całośd
pokrytych roszczeo, oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty
procesu i obsługi prawnej.
4. Organizator uprawniony jest do wykluczenia zdjęd z udziału w Konkursie ze względu na
naruszenie praw autorskich lub innych praw osób trzecich, również jeśli istnieje wysokie
prawdopodobieostwo wystąpienia takich naruszeo. Organizator uprawniony jest do wykluczenia
z udziału w Konkursie wszelkich treści naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
wolnośd słowa i dobre obyczaje. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie.
5. Zgłaszając zdjęcie do Konkursu Uczestnik Konkursu zezwala Organizatorowi oraz Partnerom
na korzystanie ze zdjęcia bez ograniczeo co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie
następujących pól eksploatacji:
a) utrwalania jakąkolwiek techniką audiowizualną, niezależnie od standardu, systemu i formatu
oraz zwielokrotnianie utrwalonych egzemplarzy;
b) publicznego prezentowania, służące do celów informacyjnych i marketingowych, na
wewnętrznych i zewnętrznych pokazach, jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu,
system u i formatu i zamieszczanie w sieci Internet;
c) wprowadzania do pamięci komputera i sporządzenie kopii tych zapisów oraz umieszczenie na
stronach internetowych i na profilach serwisów społecznościowych prowadzonych przez
Organizatora oraz Partnerów;
d) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia komputerowego zapisu w całości lub w części
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
e) przystosowania do potrzeb Organizatora lub Partnerów (np. zmiana ciężaru zdjęcia,
wielkości/rozdzielczości zdjęcia w zapisie komputerowym)z prawem do zwielokrotniania
rezultatów tych zmian.
§ 7. Rozstrzygnięcie Konkursu.
1. Oceny zdjęd zgłoszonych do Konkursu i wyboru laureatów Konkursu (zwanych dalej:
„Laureatami”) dokonują wszystkie osoby które oddadzą swój głos na dane zdjęcie na stronie:
http://www.jezpigmejski.org/konkurs-jezyk-wakacji-glosowanie/
2. Decyzja Publiczności odnośnie wyboru Laureatów jest ostateczna i nie przysługuje od nich
odwołanie.
§ 8. Nagrody.
1. Nagrody w postaci kotylionów za tytuł Miss/Mister oraz I Wicemiss/Wicemister,
Dyplomy za I - IV miejsce, - ufundowane przez Polskie Stowarzyszenie Miłośników i
Hodowców Pigmejskich Jeży Afrykaoskich.
2. Marka Tropifit jako głównym Partner w Konkursie nagrody w postaci karmy dla jeży Atelerix +
materiały promocyjne za I - IV miejsce.
3. Firma „Jeżowy Świat” Paweł Ścieszko jako Partner w Konkursie nagrody w postaci Książeczek
zdrowia dla jeży + materiały promocyjne za I - IV miejsce.

4. Nagrody doręczy na własny koszt Organizator konkursu w terminie 10 dni od otrzymania
danych adresowych od Laureatów Konkursu.
§ 9. Ogłoszenie wyników Konkursu „Wakacyjny Jeżyk”.
1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 12 września 2013 roku na podstronie w serwisie
http://www.jezpigmejski.org/konkurs-jezyk-wakacji-zwyciezcy/.
2. Ogłoszenie wyników rywalizacji następuje poprzez opublikowanie imion Zwycięskich jeżyków,
imion ich właścicieli na Stronie Konkursowej wraz z zaprezentowaniem zwycięskich fotografii
przedstawiających jeża pigmejskiego. O wygranej Zwycięzcy zostaną poinformowani poprzez
wiadomośd przesłaną na ich adres e-mail podany w Formularzu zgłoszeniowym.
§ 10. Reklamacje.
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu można zgłaszad do
Organizatora pod adresem e-mail:
wakacyjnyjezyk@jezpigmejski.org
§ 11. Dane osobowe.
1. Administratorem danych osobowych podanych w Konkursie jest Polskie Stowarzyszenie
Miłośników i Hodowców Pigmejskich Jeży Afrykaoskich. Dane będą przetwarzane zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z
późn. zm.) w celu prowadzenia i realizacji Konkursu, w tym wysyłki nagród.
2. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
3. Zamieszczenie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do uczestnictwa w
Konkursie.
§ 12. Postanowienia koocowe.
1. Uczestnik Konkursu nie ma prawa przekazywania praw i obowiązków wynikających z
niniejszego Regulaminu oraz uczestnictwa w Konkursie, w tym prawa do Nagrody na rzecz osób
trzecich lub innych podmiotów.
2. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do zaspokojenia ewentualnych roszczeo osób trzecich
powstałych wskutek niezgodności ze stanem faktycznym oświadczeo złożonych przez Uczestnika
Konkursu. Ponadto w przypadku zaspokojenia przez Organizatora takich roszczeo Uczestnik
Konkursu zobowiązuje się zwrócid Organizatorowi kwotę pokrytych roszczeo i wszelkie wydatki z
tym związane, pośrednie i bezpośrednie, w tym koszty obsługi prawnej, koszty postępowania
sądowego, arbitrażowego itd.
3. Prawa i obowiązki Organizatora bądź wykonanie takich praw i obowiązków, wynikające z
Regulaminu, w tym w szczególności, prawa i obowiązki fundatora nagród, będą mogły zostad w
całości lub w części przekazane na rzecz osób trzecich. Takie przekazanie nie będzie stanowiło
zmiany Regulaminu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie
udziału w Konkursie, a także za prawidłowośd i prawdziwośd danych podanych przez Uczestnika
Konkursu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem
nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ
na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem
dostawców usług internetowych.
9. W przypadku spraw nieobjętych Regulaminem decyduje Organizator. Decyzje Organizatora w
tym zakresie są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
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