
Regulamin Konkursu „RieWorldPiknik” 
 

 
§1 Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem konkursu jest portal RiE World. 
2. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator. 
3. Udział w konkursie jest nieodpłatny. 
4. Konkurs trwa od 15 sierpnia 2017 18:00 do 15 września 2017 – 24:00. 

 

§2 Uczestnicy Konkursu 
Uczestnikami konkursu mogą być 

•  osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie za zgodą swoich przedstawicieli zgodnie z 

przepisami. 

• Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

(imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny) na potrzeby konkursu. 

• Przystępując do Konkursu, Uczestnik potwierdza, że akceptuje Regulamin, wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych (w celach i zakresie wskazanym w Regulaminie) oraz posiada pełne prawa 

autorskie do zamieszczonej Pracy. Zaświadcza również, że nie narusza ona praw osób trzecich. 

 

§3 Zasady konkursu 
1. Aby wziąć udział w konkursie należy zrobić zdjęcie, pokazujące własną wariację na temat pikniku, 

zamieścić zdjęcie na własnym profilu Instagram i oznaczyć hashtagiem #rieworldpiknik oraz 
#kookandserve  Można także oznaczyć już istniejące zdjęcie umieszczone na Instagramie, pokazujące 

piknik i dopisać hastag #rieworldpiknik, #kookandserve.   
2. Polubić profil RiE World na Instagramie 
4. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną Pracę . 
5. Zgłoszenia w konkursie mogą być przesyłane przez Uczestników do 31 sierpnia 2017 – 24:00. 
6. Do dnia 20 września 2017 zostaną opublikowane wyniki konkursu. Organizator opublikuje wyniki we 

wpisie na profilu instagramowym RiE World. 

 

§4 Nagrody 
1. Nagrodą w konkursie jest deska do serwowania od Kook & Serve. 
2. Jury w ocenie Prac weźmie pod uwagę zgodność Pracy z tematem konkursu oraz oryginalność i 

kreatywność Pracy. 
3. Niepodanie przez Laureata danych osobowych potrzebnych do przekazania Nagrody, tj. imienia i 

nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz numeru telefonu, w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników, 



oznacza rezygnację z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec 

Organizatora. 
4. Nagrody zostaną przesłane Pocztą Polską na adres podany przez Laureata w ciągu 10 dni roboczych 

od Dnia przekazania adresu. 

 

§5 Postanowienia końcowe 

• Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o 

ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu 

• W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

 
 
 


