
Regulamin Konkursu „Zabłyśnij z Silvą”  

1. Organizatorem konkursu jest ARIADNA S.A. Fabryka Nici z siedzibą w Łodzi, przy ul. 
Niciarnianej 2/6 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000019179, 
NIP 728-013-22-48 (zwana dalej „Organizatorem”). 

„Uczestnik” – użytkownik sieci Internet, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia 
swojego uczestnictwa w Konkursie, spełniający warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, 
opisane treścią Regulaminu.  

„Komisja Konkursowa” – powołana przez Organizatora komisja w składzie 4 osób, czuwająca nad 
poprawnym przebiegiem Konkursu, realizująca wszelkie powierzone jej przez Organizatora zadania, 
opisane treścią Regulaminu, w związku z organizacją Konkursu, w tym w szczególności wyłaniająca 
Laureatów, na zasadach wskazanych Regulaminem. 

„Facebook” – społecznościowy serwis internetowy pod domeną www.facebook.com, w którym to 
serwisie na Fanpage zlokalizowana jest zakładka konkursowa, zamiennie zwany w treści Regulaminu 
„Serwisem”. 

„Fanpage” – profil publiczny firmy ARIADNA S.A Fabryki Nici w Łodzi w serwisie Facebook  
(www.facebook.com/ariadna.fabryka.nici). 

Niniejszy Regulamin Konkursu jest wiążący dla Organizatora, Komisji Konkursowej oraz Uczestników 
Konkursu. Reguluje zasady i warunki Konkursu, w szczególności określając warunki uczestnictwa w 
Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników w związku z ich 
udziałem w Konkursie. 

Konkurs opisany niniejszym Regulaminem, pod nazwą „Zabłyśnij z Silvą” organizowany przez 
Organizatora w okresie i na warunkach opisanych w treści Regulaminu, którego celem jest wyłonienie 
Laureatów, którzy otrzymają nagrody opisane w punkcie 20 Regulaminu.  

2.  Uczestnikiem Konkursu może być jedynie pełnoletnia osoba fizyczna. 

3.  W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele firmy ARIADNA S.A. Fabryki 
Nici w Łodzi, oraz najbliżsi członkowie ich rodzin. 

4. Przedmiotem Konkursu jest przesłanie fotografii prezentującej Uczestnika Konkursu (np. tzw. 
„selfie”) ze szpulką nici Silva 30 lub Silva 40 w dowolnym kolorze.  

5. Na fotografii nie może być widoczny wizerunek osób trzecich. 

6. Zdjęcie powinno być przesłane Organizatorowi w formacie JPG. Nie może zawierać napisów i 
znaków wodnych.  

7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo niepublikowania lub usunięcia zdjęć 
niezgodnych z Regulaminem, w tym odbiegających od tematu Konkursu. 

Kategorycznie zabronione jest nadsyłanie zdjęć konkursowych, zawierających treści o charakterze 
bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści 
rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, 



nazizm, komunizm, propagujących przemoc, zawierających wulgaryzmy, obrażających uczucia 
religijne, naruszających prawa innych osób. 

Zdjęcia konkursowe naruszające postanowienia ust. powyżej zostaną wykluczone z uczestnictwa w 
Konkursie. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo dostosowania wielkości nadesłanych zdjęć do wymogów 
technicznych strony internetowej, na której prace będą publikowane. 

9. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie. Fotografie, wraz z imieniem i 
nazwiskiem Uczestnika, oraz numerem telefonu do kontaktu należy przesyłać wyłącznie na adres 
konkurs@ariadna.com.pl 

10. W procesie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie Uczestnik udziela Organizatorowi 
zezwolenia na dostęp do danych Uczestnika, w tym do jego wizerunku. Przedmiotowe dane 
Uczestnika wykorzystywane będą wyłącznie w związku z Konkursem na potrzeby przeprowadzenia 
Konkursu oraz powiadomienia o wygranej. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na 
przetwarzanie jego danych dla celów Konkursu, w tym wyłonienia Laureatów, a także na 
komunikowanie się przez Organizatora w związku z Konkursem poprzez e-mail oraz telefonicznie. 

11. W celu umożliwienia wydania Nagród Laureatom, Laureat Konkursu powinien podać 
Organizatorowi imię i nazwisko, dane adresowe dostarczenia produktu (adres zamieszkania) oraz 
numer telefonu kontaktowego. 

12. Podanie przedmiotowych danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w 
Konkursie. Niepodanie danych adresowych uniemożliwia dostarczenie produktu i wyłącza 
odpowiedzialność Organizatora z tego tytułu. 

13. Administratorem danych osobowych zebranych w związku z uczestnictwem w Konkursie jest 
Organizator. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 1182 ze zm.) w 
związku z Konkursem, na potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz powiadomienia o przyznaniu 
produktu i wydania produktu. 

14. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
poprawiania.  

15. Zgłaszając zdjęcie do Konkursu Uczestnik udziela zgody na nieodpłatną publikację 
zgłoszonego zdjęcia, z oznaczeniem autorstwa i respektowaniem osobistych praw autorskich, na 
Stronie internetowej Konkursu pod adresem www.ariadna.com.pl , Fanpage’u 
www.facebook.com/ariadna.fabryka.nici w serwisie Facebook oraz we wszelkich formach 
promocyjno-reklamowych (m.in. wystawy, publikacje prasowe, publikacje elektroniczne) związanych 
z Konkursem, w tym również na utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką zgłoszonego zdjęcia 
oraz na wykorzystanie go w całości lub części, zarówno w trakcie trwania Konkursu, jak też po jego 
zakończeniu, bez ograniczeń terytorialnych. 

Uczestnik oświadcza, iż posiada wszelkie prawa autorskie oraz majątkowe do pracy zgłoszonej 
w Konkursie oraz dokumentujących ją materiałów zdjęciowych, rysunkowych i filmowych. 



W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw 
określonych powyżej, Uczestnik zwalnia Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z 
tego tytułu. 

16. Do dnia ogłoszenia informacji o przyznaniu Nagrody i zamieszczenia nagrodzonej fotografii w 
serwisach internetowych, o których mowa w punkcie 17 Regulaminu, Uczestnik ma prawo wycofać 
swoje zdjęcie z Konkursu. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorami pisząc na adres 
konkurs@ariadna.com.pl 

17. Fotografie można nadsyłać od momentu ogłoszenia Konkursu w dniu 11 stycznia 2016 roku. 
Zdjęcia będą na bieżąco (do 72 godzin od nadesłania fotografii) publikowane na stronie internetowej 
www.ariadna.com.pl  oraz na Fanpage’u www.facebook.com/ariadna.fabryka.nici w serwisie 
Facebook. 

18. O przyznaniu Nagrody decyduje data i godzina dostarczenia zdjęcia konkursowego. 
Nagrodzonych zostanie 20 pierwszych Uczestników, których zdjęcia będą spełniały warunki 
Regulaminu i zostaną zakwalifikowane do publikacji przez powołaną przez Organizatora Komisję 
Konkursową. Werdykt Komisji Konkursowej, jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. 

19.  Konkurs zakończy się po publikacji 20 pierwszych zdjęć. Organizator zastrzega sobie prawo 
zakończenia Konkursu wcześniej, jeśli do 15 lutego 2016 roku nie zostanie zgłoszonych 20 fotografii. 

20. Nagrodami w Konkursie są zestawy gadżetów z logo Organizatora. 

21. Nazwiska nagrodzonych Uczestników będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej 
www.ariadna.com.pl oraz na Fanpage’ u www.facebook.com/ariadna.fabryka.nici na portalu 
Facebook. 

Laureaci zostaną również poinformowani o przyznanych nagrodach e-mailem lub telefonicznie. 

22. Brak możliwości kontaktu z Laureatem w terminie do 14 dni od ogłoszenia przyznania 
Nagrody zwalnia Organizatora z obowiązku jej przekazania. 

23. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za jakość i skutki usług świadczonych 
przez operatorów telekomunikacyjnych oraz inne osoby. 

 


