Regulamin konkursu:
„Dzielimy się wiedzą jeździecką”
I. Postanowienia ogólne
§1
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Dzielimy się
wiedzą jeździecką”.
Przedmiotem Konkursu jest wybór najciekawszych haseł oraz opisów dotyczących pasji
jeździectwa.
§2
Organizatorem Konkursu jest Jakub Stępkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
EQUISE CONSULTING JAKUB STĘPKOWSKI (dalej: EQUISE), Elbląska 47/81, 01-737 Warszawa,
NIP: 525-137-51-25, działający na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
prowadzonej przez Prezydenta M. St. Warszawy pod nr. 228428 oraz Sylwia Dąbrowska
prowadząca fanpage Wyprawy Jeździeckie po Europie
§3
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na oficjalnym fanpage’u
Świadome Jeździectwo oraz Wyprawy Jeździeckie po Europie serwisu https://
www.facebook.com/swiadomejezdziectwo/ i https://www.facebook.com/wyprawyjezdzieckie/
dla użytkowników tego serwisu, którzy są fanami tych profili.
§4
Konkurs trwa od dnia 01 maja 2019 roku do 27 maja 2019 roku.
II. Uczestnicy konkursu
§5
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które będąc fanami profilów Świadome
Jeździectwo i Wyprawy jeździeckie po Europie na Facebooku opublikują pod postem
konkursowym własną interpretację graficzną, opisową, zdjęciową obrazującą:
- jazdę w równowadze i lekkości
oraz haseł

- „rozwój, warsztaty, jeździectwo” lub „przygoda, wyprawy, konie” (do wyboru)
Warunkiem przyznania nagrody jest przygotowanie 2 prac.
§6
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub
w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem
Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób.
§7
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu. Dane
osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie
w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne
dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.
III. Zasady przebiegu konkursu
§8
Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają dwie osoby
odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury).
§9
1. Warunki przystąpienia do Konkursu przez Uczestnika są następujące:
a) posiadanie statusu fana na stronach profilu
b) zapoznanie i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu Konkursu, który znajduje się
nieprzerwanie pod linkiem wskazanym na fanpage’u,
c) opublikowanie w komentarzu konkursowym własnej interpretacji graficznej, opisowej,
zdjęciowej obrazującej:
- jazdę w równowadze i lekkości
oraz dla haseł:

- „rozwój, warsztaty, jeździectwo” lub „przygoda, wyprawy, konie” (do wyboru)
d) w przypadku wygranej przekazanie adresu e-mail wraz z danymi do wysyłki nagrody
nadsyłanymi prywatną wiadomością na profilu w terminie wskazanym przez Organizatora w celu
niezbędnym do ustalenia sposobu przekazania nagrody w przypadku jej zdobycia.
2. Celem postawionym przed Uczestnikami Konkursu jest opublikowanie w dowolnej formie
graficznej, pisanej lub zdjęcia własnej interpretacji wymienionych wyżej haseł. Każdy Uczestnik
powinien przygotować 2 prace.
3. Każdy z Uczestników Konkursu może opublikować tylko 2 prace konkursowe.
4. Wstawiając swoją interpretację konkursową Uczestnik oświadcza i potwierdza, że hasło, grafika
lub zdjęcie jest jego samodzielnym i oryginalnym utworem oraz, że przysługują mu autorskie
prawa osobiste, prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób
trzecich oraz, że zdjęcie nie narusza praw osób trzecich. Ponadto Uczestnik oświadcza, że nie
udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do wykorzystania jego zdjęcia.
5. Wstawione na profil zdjęcia konkursowe będą weryfikowane i oceniane przez Jury na bieżąco.
7. Konkurs wygrywają Uczestnicy, których prace będące przedmiotem konkursu opublikowane
na fanpage Świadome Jeździectwo i Wyprawy jeździeckie po Europie, na dzień zakończenia
konkursu (27 maja 2019 r., godz. 23.59.59) – zdaniem Jury – są najciekawsze.
8. Wyniki Konkursu oraz lista zwycięzców zostaną opublikowane na fanpage 29 maja 2019 roku.
IV. Nagrody
§ 10
1. W konkursie przewidziano nagrody dla ośmiu najlepszych, zdaniem Jury, prac:
- 1 x książka wybrana przez Uczestnika z książek wydawanych przez Świadome Jeździectwo do
kwoty 100 pln.
- 1 x książka wybrana przez Uczestnika z książek wydawanych przez Świadome Jeździectwo do
kwoty 100 pln.
- 1 x wstęp jako słuchacz na warsztat z Karin Blignault w dniach 14-16 czerwca 2019 r.
- 1 x wstęp jako słuchacz na warsztat z Arthurem Kottasem w dniach 21-23 listopada 2019 r.
- 1 x wstęp jako słuchacz na warsztat z Mary Wanless w dniach 24-26 sierpnia
- 1 x poduszka ozdobna z motywem jeździeckim
- zaproszenie na jednodniowy rajd po Puszczy Bolimowskiej organizowany przez Wyprawy
Jeździeckie po Europie
- 1 x worek paszy Hoveler EF Pferdemusli
2. Nagród nie można będzie można wymienić.
§ 11
Organizator zastrzega, iż z chwilą wydania nagrody nabywa autorskie prawa majątkowe do prac
konkursowych, na zasadzie wyłączności, na czas nieograniczony na następujących polach
eksploatacji: wielokrotnego wydawania, rozpowszechniania, powielania, przetwarzania (chociażby
częściowo) oraz wykorzystywania dzieła w każdej formie z użyciem wszelkich środków
technicznych w szczególności drukiem, techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową za pomocą jakiegokolwiek nośnika informacji na gruncie pól eksploatacji, które
stanowią utrwalenie, zwielokrotnienie określoną techniką, wprowadzenie do obrotu,
wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne wykonanie lub odtworzenie, wystawienie,
wyświetlenie, najem, dzierżawa, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej
przez stację naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie
utworu nadawanego przez inną organizację telewizyjną, rozpowszechnianie przez Internet (w
szczególności przez pocztę elektroniczną, strony www), Intranet,
Extranet i inne sieci komputerowe.
V. Postanowienia końcowe
§ 12
1. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem prac konkursowych przez
Uczestników Konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie
przesyłania materiałów konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.

3. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora
mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
4. Regulamin Konkursu umieszczony jest nieprzerwanie na fanpage pod wskazanym tam linkiem.
5. Przedmiotowy konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany ani związany z
Facebookiem w żaden sposób. Każdy Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż przekazywane
prace konkursowe dostarczane są Organizatorowi a nie Facebookowi. Uczestnicy Konkursu
zrzekają się dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Facebook z tytułu szkód
mogących powstać w ramach organizowanego Konkursu.
6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Niniejszy konkurs podlega przepisom prawa polskiego.
8. Zgłoszenie zdjęcia do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego
Regulaminu.

