REGULAMIN KONKURSU PO PROSTU ENERGIA S.A.
1.

Organizator Konkursu:
Po Prostu Energia S.A.
ul. Lecha Kaczyńskiego 26
00-609 Warszawa
Sekretariat Konkursu:
Sekretariat Konkursu mieści się w siedzibie Organizatora
Dane kontaktowe: konkurs@poprostuenergia.pl

2.

Przedmiot Konkursu.
Przedmiotem Konkursu jest stworzenie filmu viralowego związanego z działalnością
Organizatora, spełniającego wymagania określone szczegółowo w Briefie stanowiącym
Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Filmy przyjęte przez Organizatora do udziału w
Konkursie będą mogły być wykorzystane w celach promocyjnych Organizatora.

3.

Warunki ogólne i kwalifikacja do udziału w Konkursie.
3.1
Uczestnictwo w Konkursie.
Konkurs ma charakter otwarty, udział mogą brać pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych oraz miejsce zamieszkania w Polsce, o ile zgłoszone prace nie
będą pozostawać w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą i nie zostaną
wykonane w ramach działalności gospodarczej.
Przez posiadanie miejsca zamieszkania w Polsce, w przypadku osób niebędących obywatelami
polskimi, rozumie się przebywanie na terytorium Polski dłużej niż przez 183 dni w roku.
Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy, współpracownicy, przedstawiciele
Organizatora oraz osoby zaangażowane w organizację Konkursu, a także osoby najbliższe w
stosunku do tych osób. Przez osobę najbliższą rozumie się: małżonka, wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku
przysposobienia oraz ich małżonków, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.
Organizator zastrzega sobie możliwość żądania pisemnych oświadczeń od Uczestników
Konkursu, dotyczących spełnienia powyższych warunków.
3.2
Akceptacja Regulaminu Konkursu.
Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wcześniejsza akceptacja przez Uczestnika
Regulaminu wraz z załącznikami oraz udzielenie pozostałych wymaganych przez Regulamin
zgód i złożenie oświadczeń. Uczestnik dokonuje akceptacji Regulaminu oraz udziela zgody i
składa oświadczenia poprzez wypełnienie formularza stanowiącego Załącznik nr 4 do
niniejszego Regulaminu. Załącznik nr 3 powinien być wypełniony oraz przesłany w terminie
oraz w sposób określony w Punkcie 3.4. Regulaminu.
Uczestnik w zgłoszeniu podaje swoje następujące dane:

−
−
−
−

imię i nazwisko;
miejsce zamieszkania;
adres e-mail;
numer telefonu.

Zgłoszenia, które nie spełniają warunków niniejszego Regulaminu nie będą zakwalifikowane
do udziału w Konkursie.
3.3
Potwierdzenie praw autorskich.
Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że przysługują mu wyłączne oraz w niczym
nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do zgłoszonego filmu. Przystępując do
Konkursu Uczestnik oświadcza, iż jego uprawnienia nie naruszają w żaden sposób praw bądź
dóbr osób trzecich.
Uczestnik Konkursu ponosi odpowiedzialność za prawdziwość podanych przez siebie danych.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika danych niezgodnych z
prawdą.
3.4
Przesłanie filmu konkursowego.
Uczestnicy samodzielnie przesyłają film konkursowy w formie elektronicznej lub drogą
pocztową wskazując w nazwie pliku / wpisując na płycie CD / DVD tytuł filmu konkursowego
jaki został podany w zgłoszeniu udziału w Konkursie (Punkt 3.2. Regulaminu).
Przesyłając film konkursowy w formie elektronicznej Uczestnik powinien przesłać film w
formacie MP4 lub AVI za pośrednictwem strony internetowej https://wetransfer.com – link do
tak zamieszczonego filmu konkursowego powinien być przesłany na adres email:
konkurs@poprostuenergia.pl. W tytule email powinien znaleźć się dopisek „Konkurs Po Prostu
Energia S.A.”.
Przesyłając film konkursowy drogą pocztową Uczestnik powinien przesłać film w formacie MP4
lub AVI zapisany płycie CD / DVD na adres pocztowy Organizatora. W tytule listu powinien
znaleźć się dopisek „Konkurs Po Prostu Energia S.A.”.
Film konkursowy przesyłany jest Organizatorowi wraz z wypełnionym i podpisanym
zgłoszeniem udziału w Konkursie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Regulaminu (odpowiednio w
razie przesłania filmu drogą email Uczestnik przesyła skan zgłoszenia; w razie przesłania filmu
drogą pocztową Uczestnik przesyła wraz z filmem wydrukowane i wypełnione zgłoszenie).
Filmy konkursowe powinny być przesłane Organizatorowi do dnia 04.11.2018 r. do
godziny 23:59, przy czym w razie wysyłki filmu konkursowego pocztą zakwalifikowane do
udziału w Konkursie zostaną wyłącznie filmy konkursowe otrzymane przez Organizatora
w powyżej określonym terminie.
Zgłoszenia otrzymane przez Organizatora po upływie terminu na wysyłanie filmów
konkursowych oraz zgłoszenia niepełne nie zostaną przyjęte do udziału w Konkursie.

Uczestnik może zgłosić do udziału w Konkursie wyłącznie jeden film konkursowy. W razie
zgłoszenia przez Uczestnika dwóch lub więcej filmów konkursowych udział w Konkursie
weźmie film konkursowy, który Organizator otrzyma jako pierwszy.
3.5
Kwalifikacja do udziału w Konkursie.
Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia i otrzymanego w terminie filmu konkursowego
spełniającego warunki opisane w Briefie Uczestnik zostanie zakwalifikowany do udziału w
Konkursie.
3.6
Anonimowość.
Konkurs jest anonimowy aż do momentu rozstrzygnięcia. Jurorzy oceniający prace nie mają
dostępu do danych osobowych Uczestników.
3.7
Koszty przygotowania prac.
Koszty przygotowania filmu konkursowego oraz koszty przesłania filmu oraz umowy o
przeniesienie majątkowych praw autorskich ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu.
3.8
Przetwarzanie danych osobowych.
Uczestnik zgłaszając się do Konkursu udziela niezbędnych zgód na przetwarzanie przez
Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika potrzebnych m.in. dla
prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz przyznania nagród i wyróżnień. Dane osobowe
Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w obowiązujących
przepisach.
Podanie przez Uczestnika danych osobowych wymaganych przez Organizatora jest dobrowolne,
jednak bez ich podania nie można wziąć udziału w Konkursie.
Każdy Uczestnik obowiązany jest niezwłocznie aktualizować swoje dane osobowe, w tym
w szczególności adres e-mail aktywnej skrzynki elektronicznej.
3.9
Publikacja danych i wizerunku laureatów.
Dane Uczestników, których filmy zostaną nagrodzone oraz wyróżnione zostaną opublikowane
na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://poprostuenergia.pl/ w zakładce ‘Strefa
Newsów’.
Wizerunek Uczestnika będzie publikowany wyłącznie w sytuacji, kiedy wizerunek ten będzie
częścią przesłanego filmu konkursowego.
3.10 Poufność danych.
Organizator zobowiązuje się do zachowania danych osobowych, o których mowa
w Regulaminie, w poufności z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz
przepisów prawa.

4.

Jury i ocena filmów konkursowych.
Filmy konkursowe zakwalifikowane do udziału w Konkursie oceniać będzie Jury składające się
z 5 Jurorów wyznaczonych przez Organizatora.
Uchwały Jury są ważne i skuteczne, gdy zostaną podjęte w pełnym składzie. W uzasadnionych
wypadkach członek Jury może wyznaczyć zastępstwo tj. swojego pełnomocnika. Decyzja Jury
jest ostateczna, tym samym nie przysługuje od niego odwołanie.
Jury wytypuje trzy najlepsze filmy konkursowe wybrane w oparciu o kryteria wyszczególnione
w Briefie oraz cechujące się najwyższymi walorami technicznymi i artystycznymi.

5.

Nagrody i wyróżnienia
Jury po ocenie filmów konkursowych zakwalifikowanych do udziału w Konkursie przyzna
następujące nagrody:
I miejsce
15.000 zł
II miejsce
5.000 zł
III miejsce
1.000 zł
Zastrzega się, że Sąd Konkursowy ma prawo do innego podziału nagród.
Jury będzie mogło również wybrać 7 filmów konkursowych, którym przyznane zostaną
wyróżnienia (7 wyróżnień). Jury będzie mogło przyznać większa liczbę wyróżnień. Z
wyróżnieniem filmu konkursowego nie wiąże się nagroda.
Przyznanie i wypłata nagród oraz przyznanie wyróżnień uzależnione jest od wypełnienia
przez Uczestnika obowiązków określonych w Punkcie 8 Regulaminu.

6.

Terminarz Konkursu.
Regulamin Konkursu dostępny na stronie internetowej https://poprostuenergia.pl/ w zakładce
„Strefa Newsów”
Nadsyłanie pytań do Organizatora na adres konkurs@poprostuenergia.pl do dnia 3.11.2018
(temat „Konkurs Po Prostu Energia”)
Przesyłanie przez Uczestników filmów konkursowych do dnia 04.11.2018 r. do godz. 23.59
Rozstrzygnięcie
Konkursu
i
ogłoszenie
wyników
na
stronie
internetowej
https://poprostuenergia.pl/ w zakładce „Strefa Newsów” dnia 19.11.2018 r.

7. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz zasady wypłaty nagród.
7.1 Zawiadomienie laureatów Konkursu.
Uczestnicy, którzy otrzymają nagrodę zostaną powiadomieni e-mailem wysłanym przez
Organizatora na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej. W razie niemożności
skontaktowania się z nagrodzonym Uczestnikiem przez okres dłuższy niż 10 dni Jury będzie
mogło przyznać nagrodę lub wyróżnienie innemu Uczestnikowi.

7.2 Dane do realizacji płatności.
Zwycięzcy w zawiadomieniu Organizatora otrzymają prośbę o podanie nazwy banku, w którym
prowadzony jest rachunek bankowy Uczestnika oraz numeru rachunku bankowego.
Kwoty przypadające na nagrody pomniejszone o obowiązujący zryczałtowany podatek
dochodowy od osób fizycznych, zostaną wypłacone na rzecz Uczestników, którym zostały
przyznane nagrody.
8. Przeniesienie majątkowych praw autorskich.
8.1 Umowa w sprawie przeniesienia majątkowych praw autorskich
Uczestnicy nagrodzeni oraz wyróżnieni w Konkursie zobowiązują się przenieść na Organizatora
majątkowe prawa autorskie do nagrodzonego czy wyróżnionego filmu na zasadach określonych
w odrębnej umowie, stanowiącej Załącznik nr 2 do Regulaminu. Przeniesienie praw nastąpi za
wynagrodzeniem określonym w Punkcie 8.2. Regulaminu.
Nagrodzony lub wyróżniony Uczestnik, w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu
(wskazanego w Punkcie 5 Regulaminu), uzupełni, podpisze i prześle na adres Organizatora 2
egzemplarze umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich do filmu zgłoszonego do
udziału w Konkursie (Załącznik nr 2 do Regulaminu). Organizator odeśle na adres Uczestnika 1
egzemplarz podpisanej umowy wraz z Voucherem, o którym mowa w Punkcie 8.2. Regulaminu
oraz fakturę VAT potwierdzającą sprzedaż.
8.2 Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich
Nagrodzony lub wyróżniony Uczestnik, który wypełni obowiązki określone w Punkcie 8.1.
Regulaminu, otrzyma od Organizatora w ramach wynagrodzenia za przeniesienie majątkowych
praw autorskich voucher na energię elektryczną - 500 kWh o wartości brutto określonej na
dzień jego przyznania. Zasady skorzystania z vouchera reguluje Załącznik nr 3 do Regulaminu.
Voucher będzie mógł być zrealizowany przez Uczestnika po uprzednim zawarciu przez
Uczestnika z Organizatorem oddzielnej umowy na sprzedaż energii elektrycznej na okres 24
miesięcy lub dłuższy. Voucher nie podlega wymianie na kwotę pieniężną.
Oprócz wynagrodzenia w postaci vouchera, o którym mowa powyżej, Organizator przyzna
nagrodzonym i wyróżnionym Uczestnikom, odpowiednią sumę pieniężną, przeznaczoną na
uregulowanie przez Organizatora, w imieniu nagrodzonych i wyróżnionych Uczestników,
zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodu z tytułu przeniesienia
majątkowych praw autorskich na rachunek właściwego urzędu skarbowego w postaci vouchera
oraz tej sumy pieniężnej.
9.

Postanowienia końcowe.
W kwestiach nieokreślonych w niniejszym Regulaminie stosuje się regulacje prawne
Rzeczypospolitej Polskiej.
Wszelkie spory i roszczenia związane z niniejszym Konkursem rozstrzygać będzie sąd właściwy
dla siedziby Organizatora.

10. Załączniki i materiały informacyjne.
Załączniki:
Nr 1 – Brief filmu konkursowego;
Nr 2 – Umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich;
Nr 3 – Zasady skorzystania z Vouchera;
Nr 4 – Zgody i oświadczenia Uczestnika.

