REGUL
LAMIN KON
NKURSU
« KONKURS FO
OTOGRAFIC
CZNY PICH
HON »
UŁ 1 : ORGAN
NIZACJA
ARTYKU
ETS MICHEL PICHON, o kapitale zaakładowym w wysokośc
ci € 1.583.3334, której siedziba
Firma E
znajduje
e się w mie
ejscowości KERERVEN,
K
LLavallot ZI, BP 21, 294
490 Guipavass, zarejestro
owana w
Krajowym Rejestrze
e Sądowym w Brest o numerze 34
48 924 994 i reprezenttowana prze
ez Michel
b
ogranic
czenia czaasowego « KONKURS
PICHON, Prezesa Zarządu, organizuje konkurs bez
RAFICZNY PIC
CHON » , którego warunkki opisane są
ą w poniższym
m regulaminiie.
FOTOGR
UŁ 2 : WARUNKI UCZESTNICTWA
ARTYKU
czna, pełnole
etnia lub nie
epełnoletnia z obowiązkoową zgodą rodziców)
r
Uczestniik Konkursu (osoba fizyc
zamieszkkały we Fran
ncji musi zarejestrować się na stron
nie www.pic
chonindustriees.fr www.p
pichon.pl,
rubryka « KONKURS FOTOGRAFIC
CZNY PICHON
N » i wypełn
nić formularz
z podając sw
woje imię i nazwisko,
n
e-mail.
adres i e
estnik może dołączyć sswoje zdjęcia do formu
ularza zgłosszeniowego. Rozmiar
Po rejesstracji Ucze
zdjęcia nie może prrzekroczyć 2,5
2 MB. Liczzba zdjęć jest ograniczo
ona do 3 na jednego uc
czestnika.
uszą być za
apisane w formacie JP
PEG. W nazzwie plików
w prosimy pprzestrzegać zasady:
Pliki mu
nazwisko
o_imię_01.Jp
pg, nazwisko
o_imię_02.Jp
pg, nazwisko
o_imię_03.Jp
pg
ędzie autorem zgłoszone
ego zdjęcia//zdjęć i dob
browolnie
Uczestniik Konkursu zobowiązuje się, iż bę
wyraża zzgodę na ich
h wykorzysta
anie przez EETS Michel PICHON. Doku
umenty wysłłane drogą pocztową
p
nie będą
ą brane pod
d uwagę (pa
apier fotograaficzny lub dysk przeno
ośny) ani teeż zwracane do jego
autora.
UŁ 3 : TEMAT
T KONKURSU
U
ARTYKU
przęt marki PICHON: wozzy asenizacy
yjne, rozsiew
wacze, ładow
warki,
Zdjęcia powinny przedstawiać sp
niarki lub spe
ecjalne wypo
osażenie, poodczas pracy
y.
rozdrabn
UŁ 4 : NAGRO
ODY
ARTYKU
psze zdjęcia.
Co miesiiąc, ETS Micchel PICHON zagłosuje naa trzy najlep
Autorzy tych zdjęć zostaną
z
nagro
odzeni:
- I miejsce : Kombinezon roboczy PICHON
- II miejssce: Polar PICHON,
- III miejjsce: Czapka
a z daszkiem i brelok do kluczy PICHO
ON.
Uczestniik (o tym samym
s
nazw
wisku i adre
esie) zostaniie nagrodzon
ny nie więccej niż jede
en raz w
półroczu
u.
UŁ 5 : WYBÓR ZWYCIĘZC
CY
ARTYKU
m lub telefonicznie w ciągu dziesięęciu dni od początku
Zwycięzccy zostaną powiadomieni e-mailem
każdego miesiąca. Nagrody
N
zosta
aną wysłane do zwycięzc
ców w terminie 30 dni.
ARTYKU
UŁ 6 : REKLA
AMACJE
kursie oznac
cza pełną akcceptację Reg
gulaminu, be
ez możliwoścci wniesienia
a skargi o
Uczestniictwo w konk
wyniki. P
Ponadto uczzestnicy muszą zapewnićć pisemną zg
godę osób sfotografowannych na wysstawienie
zdjęć z iich wizerunk
kiem i ich publikowanie.

Organizaator ETS Michel
M
PICHON zastrzeega, że nie
e ponosi odpowiedzialnności za: zdarzenia
z
uniemożżliwiające prrawidłowe przeprowadzeenie Konkurssu, których nie był w sttanie przewidzieć lub
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którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły
wyższej.
ARTYKUŁ 10 : KORZYSTANIE Z DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników będą przez niego przetwarzane w celu
realizacji Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkiem otrzymania
nagrody w Konkursie jest zgoda na ich przetwarzanie. Każdy uczestnik posiada prawo dostępu do
swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usuwania, zgłoszenia można kierować na adres:
ETS MICHEL PICHON, CONCOURS PHOTOS, ZI de Lavallot, BP 21, 29490 GUIPAVAS – FRANCE. Dane
osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 stycznia 1978r. „Informatyka i
Wolność”.
ARTYKUŁ 11 : ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ETS Michel PICHON nie może ponosić żadnej odpowiedzialności, jeżeli w przypadku siły wyższej lub
zdarzeń pozostających poza jego kontrolą, zmienił warunki uczestnictwa (zmiana sposobu dostępu
na początku konkursu lub podczas jego trwania ...) i procedury Konkursu.
ETS Michel PICHON nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu systemu, jeżeli
nastąpiły one na skutek przyczyn niezawinionych przez Organizatora, w szczególności w przypadku
zakażenia wirusem bądź ingerencji osób trzecich.
ETS Michel PICHON nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie
Internetu, uniemożliwiające prawidłowy przebieg Konkursu i informacje uczestników.
ETS Michel PICHON nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone uczestnikom, ich
urządzeniom oraz przechowywanym danym, jak i za możliwe konsekwencje w działalności osobistej
i zawodowej.
ETS Michel PICHON nie ponosi odpowiedzialności w przypadku problemów z połączeniem się z
witryną przez jednego lub więcej uczestników ze względu na problemy lub usterki techniczne
związane z serwerem lub hostingiem.
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