Regulamin Konkursu
Aranżacji Akwariów
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§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki
uczestnictwa oraz sposób wyłaniania zwycięzców w
Konkursie Aranżacji Akwariów AQUAEL, zwanym dalej
„Konkursem”.
Organizatorem Konkursu jest firma AQUAEL Janusz
Jankiewicz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie, 02-849, ul. Krasnowolska 50, nr
NIP: 5342344863, KRS 0000269390, zwana dalej
„Organizatorem”.
Konkurs organizowany jest w ramach Targów ANIMALS
DAYS w Centrum Targowo-Kongresowym PTAK WARSAW
EXPO w Nadarzynie, Al. Katowicka 62 w dniach 6-8
kwietnia 2018 r.
Przebiegiem konkursu kieruje powołana przez
Organizatora Komisja Konkursowa złożona ze znanych
ekspertów w dziedzinie akwarystyki w liczbie co najmniej
trzech członków, zwana dalej „Jury”.
Do wszelkich czynności w zakresie prowadzenia Konkursu
uprawniony jest Organizator oraz członkowie Jury.
Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez
Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych
osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem
tych danych, w rozumieniu obowiązujących przepisów jest
AQUAEL Janusz Jankiewicz Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 02-849, ul.
Krasnowolska 50. Dane osobowe Uczestników będą
przetwarzane w siedzibie Organizatora, w związku z
wykonaniem postanowień Regulaminu Konkursu dla celów
związanych z realizacją Konkursu. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów
związanych z realizacją Konkursu. Każdy Uczestnik ma
prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania
ich usunięcia.
7 Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu
akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W
KONKURSIE
1 Uczestnikiem Konkursu może być każdy obywatel Polski,
który jest :
2 1) osobą pełnoletnią
3 2) weźmie udział w Konkursie poprzez wysłanie swojego
zgłoszenia.
4 Uczestnikami nazywamy osoby, które zgłoszą się do
Konkursu i wykonają zadanie konkursowe, polegające
przygotowaniu akwarystycznej aranżacji konkursowej w
dniu 6 kwietnia 2018 r. podczas pierwszego dnia Targów
WARSAW ANIMALS DAYS w Nadarzynie na stoisku
AQUAEL, w godzinach 11.00-18.00.
5 Konkurs organizowany jest w kategorii – akwaria
słodkowodne.
6 Zgłoszenia do konkursu należy kierować na adres:
konkurs@aquael.pl do 25 marca 2018 r., do końca dnia. W
związku z tym, że liczba uczestników jest ograniczona,
Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w
Konkursie – o kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń oraz
ocena wcześniejszych osiągnięć i prac kandydatów. O
zakwalifikowaniu się do Konkursu uczestnicy zostaną
poinformowani drogą mailową do 28 marca 2018 r.

7 Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy
Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin.
Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w
stosunku przysposobienia.
8 Przystępując do Konkursu uczestnik oświadcza, że:
9 a) posiada pełnię praw autorskich, osobistych i
majątkowych do pracy konkursowej;
10 b) zgłoszona do konkursu praca konkursowa nie narusza
praw osób trzecich, w szczególności praw majątkowych i
osobistych, a także praw autorskich innych podmiotów;
11 c) udziela organizatorowi i partnerom konkursu
bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z pracy
konkursowej w celu publikacji jej fotografii na stronie
internetowej oraz materiałach promocyjnych Organizatora,
bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z zastrzeżeniem
podania nazwiska autora przy publikacji jego prac.
12 Organizator zapewnia uczestnikom zbiorniki o wymiarach
60x30x50 cm z wyposażeniem technicznym obejmującym
oświetlenie LED, grzałkę i filtr. Organizator dopuszcza
dostarczenie gotowych elementów aranżacji np. korzenie i
kawałki drewna, skały porośnięte roślinami.
13 UWAGA! W przypadku umieszczenia w aranżacji
konkursowej ryb (nie jest to warunek konieczny
uczestnictwa w Konkursie – zbiornik można zaprezentować
również bez obsady rybnej) uczestnik Konkursu
zobowiązany jest do dostosowania ich wielkości oraz ilości
do rozmiarów zbiornika. Warunki panujące w zbiorniku
muszą być dostosowane do wymagań eksponowanych w
nim zwierząt.
14 Istnieje możliwość umieszczenia na zbiorniku i w jego
bezpośredniej bliskości materiałów promocyjnych
uczestnika (broszury, wizytówki, foldery, jeden roll-up o
wymiarach do 200x80 cm) pod warunkiem, że treść tych
materiałów nie jest sprzeczna z interesem Organizatora
(nie mogą zawierać one treści dotyczących firm i

produktów konkurencyjnych w stosunku do oferty
Organizatora). W przypadku niedotrzymania tego warunku
Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy
wyeksponowania materiałów promocyjnych uczestnika
oraz wykluczenia go z Konkursu.
15 Po zakończeniu Konkursu w dniu 8 kwietnia 2018 r. o
godz. 17:00 uczestnicy Konkursu mają obowiązek
dokonania demontażu aranżacji i opróżnienia zbiorników
akwariowych z materiałów własnych do godz. 20:00.
16 Dla uczestników Konkursu spoza Warszawy istnieje
możliwość bezpłatnego zakwaterowania w hotelu, po
wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem.
§3
NAGRODY W KONKURSIE ORAZ ZASADY O
SPOSÓB ICH PRZYZNAWANIA
1 Jury dokona wyboru zwycięskich aranżacji w dniu 8
kwietnia 2018 r. do godz. 11:00. Kryteriami oceny są
oryginalność pracy, walory estetyczne i jakość wykonania.
2 Nagrody w konkursie przyznane będą dla 3 najlepszych
aquascaperów:
I miejsce udział w The CIPS International Aquascaping Contest
(CIAC) w Chinach
z aquascaperem towarzyszącym, w terminie 27-30.09.2018 r..
Organizator pokrywa koszty związane z podróżą, pobytem i
uczestnictwem w konkursie.
II miejsce produkty AQUAEL o wartości 3000 PLN
III miejsce produkty AQUAEL o wartości 1000 PLN.
1 Nagrody zostaną wręczone laureatom 8 kwietnia 2018 r. do
godz. 15:00 podczas ogłoszenia wyników Konkursu.
2 Nagrody określone w §3 ust. 2 Regulaminu Konkursu nie
podlegają wymianie na inne nagrody ani na ekwiwalent
pieniężny.
3 W przypadku, gdy okaże się, że zdobywcą którejkolwiek z
nagród jest osoba, która nie spełnia warunków wskazanych
w § 2 niniejszego Regulaminu, osoba taka traci prawa do
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nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej
przyznaniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.
§4
REKLAMACJE
Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia
Konkursu, Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać pisemnie w
czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w
terminie do dnia 15 kwietnia 2018 r., z zastrzeżeniem, że za
termin zgłoszenia reklamacji uznaje się datę stempla
pocztowego placówki nadawczej.
Reklamacja zgłoszona po terminie określonym w §4 ust. 1
Regulaminu Konkursu nie wywołuje skutków prawnych.
Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i
adres do korespondencji Uczestnika Konkursu oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji, jak również być
przesłana listem poleconym na adres Organizatora albo
złożona w siedzibie Organizatora za pokwitowaniem.
Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową
(Jury), w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ich
otrzymania przez Organizatora.
O decyzji Komisji Konkursowej w sprawie zgłoszonej
reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony
listem poleconym na adres podany w pisemnej reklamacji,
w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w
Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika
postanowień niniejszego Regulaminu.
W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich
ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu naruszenia
praw autorskich lub innych dóbr osobistych przez
uczestnika, uczestnik zobowiązany będzie, jako osoba
wyłącznie odpowiedzialna, do pokrycia wszelkich szkód
oraz roszczeń odszkodowawczych.

3 Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w
związku z realizacją Konkursu jest ograniczona do
wysokości wartości nagrody.
4 Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień
niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy
to w szczególności zmian terminów poszczególnych
czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród.
5 Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją
Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo
dla siedziby Organizatora.
6 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem
stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
7 Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden
sposób powiązany z portalem Facebook.

