Regulamin obchodów Dnia Jeża 2013 (oficjalny Dzieo w kalendarzu Świąt nietypowych, obchodzony 10
listopada) organizowanego przez
Polskie Stowarzyszenie Miłośników i Hodowców Pigmejskich Jeży Afrykaoskich oraz Jezpigmejski.pl z
nagrodami specjalnymi za miejsca I-III oraz dodatkowo upominkami w formie zestawów testowych
karmy marki Husse za miejsca I-XVI.
§ 1. Zasady ogólne.
1. Organizatorem obchodów Dnia Jeża 2013 jest Polskie Stowarzyszenie Miłośników i Hodowców
Pigmejskich Jeży Afrykaoskich z siedzibą w Starachowicach (zwane dalej „Organizatorem 1”) oraz
Jezpigmejski.pl Maciej Kosielski z siedzibą w Opolu (zwane dalej „Organizatorem 2”)
2. Obchody Dnia Jeża 2013 są organizowane na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym
dalej „Regulaminem”) i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Życzenia będzie można składad w terminie od 20 października 2013 do 29 października 2013 roku.
Ogłoszenie wyników nastąpi w Dniu Jeża, czyli 10 listopada 2013r.
§ 2. Cel
1. Celem głównym obchodów Dnia Jeża 2013r. jest popularyzacja pigmejskich jeży afrykaoskich.
§ 3. Uczestnictwo i przedmiot
1. Uczestnikami mogą zostad osoby zamieszkałe na terytorium Polski (zwane dalej „Uczestnikami”).
2. Osoba uczestnicząca w konkursie oświadcza, że ma 18 lat i pełną zdolnośd do czynności prawnych.
3. Warunkiem udziału jest przesłanie życzeo w dowolnej formie z okazji Dnia Jeża, z uwzględnieniem
nazwy Organizatorów lub Husse. Nadesłany tekst musi byd własnością osoby zgłaszającej udział w
obchodach Dnia Jeża 2013.
4. Dane osobowe uczestników obchodów 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 jest bezpłatny i dobrowolny.
§ 4. Dokonywanie zgłoszeo.
1. Aby wziąd udział w obchodach Dnia Jeża 2013 należy poprawienie wypełnid pola zamieszczone na
stronie http://jezpigmejski.org/dzienjeza2013 przez wpisanie swojego imienia, nr tel., uzupełnienie pola
tekstowego przeznaczonego na życzenia z okazji obchodów Dnia Jeża oraz obowiązkowo podad adres
e-mail na który organizatorzy obchodów Dnia Jeża 2013 mają się kontaktowad. Wyrazid zgodę na
przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów obchodów Dnia Jeża 2013r.
2. Każda osoba może dokonad jednego zgłoszenia.
3. Zgłoszenia niekompletne, bądź zawierające nieprawidłowe dane, nie będą akceptowane.
4. Uczestnicy mogą dokonywad zgłoszeo w terminie od dnia 20 października 2013 roku do 29
października 2013r.
5. Zgłoszenia do 3 listopada 2013 zostaną zamieszczone w serwisie
http://jezpigmejski.org/dzienjeza2013
6. Od 4 listopada 2013 do 9 listopada 2013 będzie można głosowad na nadesłane prace pod adresem
http://jezpigmejski.org/dzienjeza2013
7. Rozstrzygnięcie obchodów Dnia Jeża nastąpi 10 listopada 2013r.
§ 5. Prawa autorskie.
1. Prace zgłaszane do obchodów Dnia Jeża 2013 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 przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej pracy
3. Uczestnik zobowiązuje się, iż w przypadku roszczeo osób trzecich, w szczególności z tytułu naruszenia
praw autorskich, oraz praw pokrewnych, lub innych roszczeo cywilnoprawnych, Uczestnik zwolni
niezwłocznie Organizatorów 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
Organizatorom całośd pokrytych roszczeo, oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to
koszty procesu i obsługi prawnej.
4. Organizatorzy uprawnieni są do wykluczenia prac z udziału w obchodach Dnia Jeża 2013 ze względu na
naruszenie praw autorskich lub innych praw osób trzecich, również jeśli istnieje wysokie
prawdopodobieostwo wystąpienia takich naruszeo. Organizatorzy uprawnieni są do wykluczenia z
udziału wszelkich treści naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, wolnośd słowa i dobre
obyczaje. Decyzja Organizatorów jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
5. Zgłaszając swoja pracę Uczestnik zezwala Organizatorom na korzystanie ze swojej pracy 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 Organizatorów
d) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia komputerowego zapisu w całości lub w części jakimikolwiek
środkami i w jakiejkolwiek formie;
§ 6. Rozstrzygnięcie
1. Oceny zgłoszonych prac i wyboru laureatów (zwanych dalej: „Laureatami”) dokonują wszystkie osoby
które oddadzą swój głos na dana pracę http://jezpigmejski.org/dzienjeza2013
2. Decyzja Publiczności odnośnie wyboru Laureatów jest ostateczna i nie przysługuje od nich odwołanie.
§ 7. Nagrody.
1. Nagrody za miejsca I-III:
- kuweta dla jeża oraz łopatka do kuwety
- domek dla jeża – jeżowa posesja oraz książeczka zdrowia jeża
- karma dla jeży atelerix oraz łyżka do karmy
Nagrody w terminie 10 dni od otrzymania danych adresowych od Laureatów obchodów Dnia Jeża 2013–
na swój koszt dostarczy Polskie Stowarzyszenie Miłośników i Hodowców Pigmejskich Jeży Afrykaoskich
2. Upominki marki Husse w postaci 16 zestawów ( za miejsca I-XVI) w postaci
- 2 x 80g Kattunge
- 2 x 80g Exclusive Light
Doręczone zostaną w terminie 10 dni od otrzymania danych adresowych od Laureatów obchodów Dnia
Jeża 2013 przez Husse.
§ 8. Ogłoszenie wyników obchodów Dnia Jeża 2013

1. Wyniki zostaną ogłoszone 10 listopada 2013 roku pod adresem http://jezpigmejski.org/dzienjeza2013
2. Ogłoszenie wyników następuje poprzez opublikowanie imion Laureatów oraz ich prac. O nagrodach
Laureaci zostaną poinformowani poprzez wiadomośd przesłaną na ich adres e-mail podany w
Formularzu zgłoszeniowym.
§ 9. Reklamacje.
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu można zgłaszad do Organizatorów
pod adresem e-mail:
dzienjeza@jezpigmejski.org
§ 10. Dane osobowe.
1. Administratorem danych osobowych podanych w obchodach Dnia Jeża 2013 jest Polskie
Stowarzyszenie Miłośników i Hodowców Pigmejskich Jeży Afrykaoskich z siedzibą Starachowicach, ul.
Wrzosowa 79. 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 zabawy z okazji
Dnia Jeża 2013, w tym wysyłki nagród.
2. Uczestnik ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
3. Zamieszczenie danych osobowych jest dobrowolne.
§ 11. Postanowienia koocowe.
1. Uczestnik nie ma prawa przekazywania praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu
oraz uczestnictwa, w tym prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich lub innych podmiotów.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie
udziału w Konkursie, a także za prawidłowośd i prawdziwośd danych podanych przez Uczestnika.
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych
danych przez Uczestnika.
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na
wypełnienie warunków uczestnictwa w Dniu Jeża 2013.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem dostawców
usług internetowych.
6. W przypadku spraw nieobjętych Regulaminem decydują Organizatorzy. Decyzje Organizatorów w tym
zakresie są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

