REGULAMIN KONKURSU
„#MAM PLAN NA JESIENNY WIECZÓR”
§ 1. Cel konkursu
Celem konkursu „#Mam plan na jesienny wieczór” (dalej jako „Konkurs”) jest promowanie i
zachęcenie Uczestników konkursu do aktywnego spędzania czasu i kreatywności podczas
długich, jesiennych wieczorów.
§ 2. Organizator
Organizatorem Konkursu jest Provident Polska S.A., z siedzibą w Warszawie (00-189) ul.
Inflancka 4A, wpisaną do rejestru przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009389, zarejestrowana jako
podatnik pod numerem NIP 525-15-71-292 o kapitale zakładowym 142.900.000 zł, który
został wpłacony w całości („Organizator”).
§ 3. Czas trwania
Konkurs będzie trwał w okresie od 9 listopada do 22 listopada 2020 roku.
§ 4. Regulamin
Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem („Regulamin”)
i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadkach nieobjętych
Regulaminem decydujące znaczenie będą miały decyzje Organizatora. Regulamin dostępny
jest w siedzibie Organizatora, na stronie www.provident.pl/dokumenty-do-pobrania.
Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany Regulaminu z ważnych powodów w
każdym czasie, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników.
§ 5. Uczestnictwo
1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające
pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zwani dalej „Uczestnikami”, nie będące Pracownikami Provident Polska SA.
2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem profilu Provident Polska S.A.
utworzonego na Instagramie.
4. Warunkiem udziału w Konkursie jest łączne spełnienie przez Uczestnika poniższych
przesłanek:
a. posiadanie profilu publicznego na Instagramie,
b. opublikowanie na swoim Instagramowym profilu zdjęcia prezentującego
ciekawy sposób lub pomysł na spędzenie jesiennego wieczoru, z
zastrzeżeniem brzmienia paragrafu 7 niniejszego Regulaminu,
c. opatrzenie zdjęcia hasztagiem „#mamplannajesiennywieczór” oraz
d. zaobserwowanie profilu https://www.instagram.com/providentpolska/?hl=pl.

§ 6. Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Rozstrzygnięcie Konkursu (wyłonienie Zwycięscy Konkursu) nastąpi 23 listopada
2020 roku, o godzinie 12:00. Informacja o wyniku Konkursu zostanie opublikowana
na oficjalnym profilu Instragramowym Organizatora wskazanym w § 5 ust 4 pkt d
niniejszego Regulaminu w ciągu dwóch dni roboczych od wyłonienia Zwycięzcy
Konkursu.
2. W celu wyłonienia Zwycięzcy Konkursu oraz w celu zapewnienia prawidłowego
przebiegu Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową („Komisja
Konkursowa”) składającą się z 4 przedstawicieli Organizatora, w tym:
a. Fotografa,
b. Podróżnika,
c. Przedstawiciela Departamentu Marketingu Provident Polska S.A.,
d. Przedstawiciela Biura Prasowego Provident Polska S.A.,
3. Komisja wybierze zwycięskie zdjęcie, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając:
 Kompozycję zdjęcia
 Nieszablonowe podejście do tematu Konkursu
4. W ramach Konkursu jeden Uczestnik może opublikować na Instagramie dowolną
ilość zdjęć, przy czym jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w
Konkursie.
5. Zgłoszenia niespełniające warunków określonych w Regulaminie nie będą brały
udziału w Konkursie.
§ 7. Licencja i prawa autorskie
1. Uczestnik Konkursu publikując zdjęcie w ramach trwającego Konkursu („Utwór”)
oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do
publikowanych zdjęć.
2. Uczestnik Konkursu jednocześnie oświadcza, że nie jest Pracownikiem Provident
Polska SA.
3. Uczestnik z chwilą publikacji zdjęcia udziela Organizatorowi niewyłącznej,
nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie, nieodpłatnej licencji do korzystania z
opublikowanych zdjęć w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu,
ogłoszenia wyników, promocji Konkursu oraz relacji z przebiegu konkursu w mediach
tradycyjnych, mediach społecznościowych oraz mailingu Provident Polska S.A. oraz
International Personal Finance na następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworów oraz ich opracowań –
wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b. w zakresie obrotu oryginałami Utworów oraz ich opracowaniami albo
egzemplarzami, na których Utwory utrwalono – wprowadzania do obrotu,
użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy;
c. w zakresie rozpowszechniania utworów oraz ich opracowań – publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie
Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i
czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji
telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, remitowanie,
rozpowszechnianie w prasie, w sieci internetowej, na plakatach.
4. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne
ze stanem faktycznym lub prawnym, osoba, która nadesłała zgłoszenie, w przypadku
ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność
oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez
Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji, o której mowa w zdaniu powyżej, osoba ta
podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu
przyznanej przez Organizatora nagrody.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia osób trzecich,
wynikające z naruszenia przez Uczestnika Konkursu ich praw, w szczególności praw
autorskich do utworu.
6. Organizatorowi przysługuje prawo anonimowego rozpowszechniania Utworu,
opracowania Utworu, a także decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu
Utworu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Utworu.
7. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do
Utworu.
§ 8. Nagroda w Konkursie
1. Nagrodą w konkursie jest nagroda gotówkowa w wysokości 1000 zł.
2. Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany o nagrodzie również za pośrednictwem
prywatnej wiadomości od Organizatora na Instagramie w terminie do 3 dni roboczych
od daty opublikowania wyników konkursu zgodnie z § 6. ust. 1 Regulaminu.
3. Zwycięzca zobowiązany jest zgłosić się po odbiór nagrody w ciągu 5 dni roboczych
od daty otrzymania prywatnej wiadomości od Organizatora na Instragramie.
Wiadomość powinna zawierać dane niezbędne do wykonania przelewu, a więc: imię i
nazwisko, adres, nr konta bankowego.
4. W przypadku niezgłoszenia się w przewidzianym terminie, nagroda trafia do kolejnej
osoby, wskazanej przez Jury Konkursu.
5. Przelew zostanie zrealizowany w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania danych
niezbędnych do wykonania przelewu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane dane związane z
realizacją przelewu.
§ 9. Reklamacje
1. Reklamacje można składać:
a. w formie pisemnej: osobiście w siedzibie głównej Organizatora, ul. Inflancka
4A, 00-189 Warszawa lub przesyłką pocztową na adres: Provident Polska
S.A., Centrum Kontaktów z Klientami, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa z
dopiskiem „Reklamacja – Mam plan na jesienny wieczór”,
b. e-mailem na adres: bok@provident.pl z dopiskiem „Reklamacja – Mam plan
na jesienny wieczór”,
c. ustnie: telefonicznie pod numerem 600 400 150, 22 320 49 55 lub 801 707
960 (koszt połączenia według taryfy operatora).
2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz dodatkowo
właściwy numer telefonu, jak również opis podstaw reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez uprawnionych pracowników Organizatora
Konkursu w terminie 30 od dnia otrzymania reklamacji.
§ 10. Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Organizator
Konkursu.
3. Wszelką korespondencję do Organizatora Akcji
należy kierować pod adres:
Provident Polska S.A., ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs
Mam plan na jesienny wieczór”.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu
jego zakończenia.
5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest
Organizator. Podanie danych jest dobrowolne.

