
 

Regulamin  

Konkursu Fotograficznego  

 

  ZNAJDŹ NATURALNY UŚMIECH 

 

§ 1  

Organizator 

 

1. Organizatorem Konkursu „ZNAJDŹ NATURALNY UŚMIECH” jest Viridi Linea Sp. z 

o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Annopol 3/104.  

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej 

zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w 

ramach kampanii Uśmiech Na Medal (dalej zwanej „Kampanią”).  

3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora (ul. Annopol 3/104, 

Warszawa 03-236) oraz na stronie internetowej www.usmiechnamedal.pl  

 

§2  

Cel Konkursu 

 

1. Celem Konkursu jest:  

a) Promowanie zdrowego uśmiechu; 

b) Promowanie kampanii Uśmiech Na Medal; 

c) Zachęcanie do poszukiwania uśmiechów w naturalnym środowisku; 

d) Wyłonienie pięćdziesięciu zwycięzców 1 etapu; 

e) Wyłonienie jednego zwycięzcy 2 etapu.  

 

 



§3  

Uczestnicy 

 

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna po ukończeniu 18-ego roku życia, 

zarówno amator jak i zawodowiec, po dokonaniu rejestracji w sposób opisany w § 4 ust. 2 pkt a-c 

Regulaminu (dalej zwany „Uczestnikiem”). 

2. Uczestnikiem może być także osoba, która ukończyła 13 lat po uzyskaniu zgody na 

wzięcie udziału w Konkursie udzielonej przez przedstawiciela ustawowego.  

 

§4  

Warunki przystąpienia do Konkursu, terminarz 

 

1. Konkurs trwa od 19 listopada 2013 roku do 21 kwietnia 2014 roku do godziny 12:00  

2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien kolejno:  

a) polubić fanpage Kampanii na portalu społecznościowym Facebook 

(www.facebook.com/Usmiechnamedal); 

b) zaakceptować warunki (Regulamin) uczestnictwa w Konkursie poprzez 

www.facebook.com/Usmiechnamedal; 

c) zarejestrować się poprzez moduł „Konkurs Fotograficzny: ZNAJDŹ NATURALNY 

UŚMIECH”, znajdujący się na fanpage’u Kampanii pod adresem 

www.facebook.com/Usmiechnamedal ; 

d) wysłać prace przez moduł konkursowy Kampanii pod adresem 

www.facebook.com/Usmiechnamedal.  

 

3. Prace konkursowe może przesyłać jedynie Uczestnik, który dopełni wszystkich wyżej 

wskazanych czynności.  

4. W Konkursie wezmą udział Uczestnicy, których zdjęcia spełnią wymogi techniczne 

opisane w Regulaminie i przesłane do Organizatora w terminie wskazanym w 

Regulaminie, tj. najpóźniej do 7-ego kwietnia, do godz. 12:00 znajdą się w posiadaniu 

Organizatora.  

5. Przesłanie zdjęć możliwe jest wyłącznie poprzez moduł „ZNAJDŹ NATURALNY 

UŚMIECH”, dostępny na stronie www.facebook.com/Usmiechnamedal.   
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6. Poprzez przesłanie zdjęcia (lub zdjęć) Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z 

Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.  

7. W trakcie trwania Konkursu zarejestrowani Uczestnicy po zalogowaniu będą mogli 

głosować na zdjęcia innych Uczestników. Logowanie możliwe będzie poprzez moduł 

konkursowy „ZNAJDŹ NATURALNY UŚMIECH” dostępny na fanpage’u Kampanii 

www.facebook.com/Usmiechnamedal.  

8. Przez cały czas trwania Konkursu, na bieżąco będą prezentowane rankingi najwyżej 

ocenianych zdjęć w konkursie.  

 

§5  

Wymagania dotyczące prac konkursowych 

 

1. Zdjęcia nadesłane na Konkurs muszą spełniać następujące warunki:  

a) Zdjęcia mają prezentować interpretację „uśmiechu” w naturze lub wykonanego z 

naturalnych elementów; 

b) Zdjęcia mogą zostać nadesłane wyłącznie jako pliki cyfrowe w formacie JPG; 

c) Zdjęcia nie mogą być modyfikowane cyfrowo, z wyjątkiem ich wielkości;  

2. Uczestnik może przygotować kształt uśmiechu z dowolnie dobranych elementów takich 

jak m.in. rzeczy, owoce, warzywa, ludzie itp.; 

3. Uczestnik może znaleźć kształt uśmiechu w naturalnym środowisku; 

4. Uczestnik może uchwycić chwile, w której ruchome elementy ustawią się w kształt 

uśmiechu; 

5. Jeden Uczestnik może nadesłać jedno zdjęcie z każdego konta posiadanego na portalu 

Facebook.com 

§6  

Finał i rozstrzygnięcie Konkursu 

 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dwóch etapach. Rozstrzygnięcia pierwszego etapu 

konkursu następować będzie w terminach: 

  

a) 16 grudnia 2013 r. - wyłonienie kolejnych zwycięzców - rozdanie 5 kuponów; 

b) 30 grudnia 2013 r. - wyłonienie kolejnych zwycięzców - rozdanie 5 kuponów; 



c) 13 stycznia 2013 r. - wyłonienie kolejnych zwycięzców - rozdanie 5 kuponów; 

d) 27 stycznia 2014 r. - wyłonienie kolejnych zwycięzców - rozdanie 5 kuponów; 

e) 10 lutego 2014 r. - wyłonienie kolejnych zwycięzców - rozdanie 5 kuponów; 

f) 24 lutego 2014 r. - wyłonienie kolejnych zwycięzców - rozdanie 5 kuponów; 

g) 10 marca 2014 r. - wyłonienie kolejnych zwycięzców - rozdanie 5 kuponów;  

h) 24 marca 2014 r. - wyłonienie kolejnych zwycięzców - rozdanie 5 kuponów.  

i) 7 kwietnia 2014 r. - wyłonienie ostatnich zwycięzców - rozdanie 5 kuponów;  

 

2. Rozstrzygnięciem drugiego etapu Konkursu jest wielki finał, w którym Uczestnicy 

wybiorą spośród zwycięzców pierwszego etapu zwycięzcę etapu drugiego. 

3. W pierwszym etapie nagradzamy również tych Uczestników, którzy aktywnie komentują i 

oceniają zdjęcia innych Uczestników. Dla tych osób przewidziane jest dziesięć bonów, 

lecz bez możliwości wzięcia udziału w drugim etapie konkursu pt.: „WIELKI FINAŁ”. 

4. Drugi etap rozpoczyna się 8 kwietnia 2014 r. Jest to etap o nazwie WIELKI FINAŁ i trwa 

do  21 kwietnia 2014 r. do godziny 12:00.  

5. WIELKI FINAŁ polega na głosowaniu Uczestników w konkursie na najciekawsze 

zdjęcie. Osoba, której zdjęcie zdobędzie największą ilość głosów wygrywa WIELKI 

FINAŁ. 

6. Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2014 roku po godzinie 12:00 

poprzez umieszczenie ich na fanpage’u kampanii Uśmiech Na Medal pod adresem 

www.facebook.com/Usmiechnamedal lub na stronie www.usmiechnamedal.pl.  

7. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą e-mailową i/lub na 

Facebooku w ciągu 2 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Wiadomość zostanie wysłana 

na adres wskazany w treści formularza zgłoszeniowego. W przypadku, gdy laureat 

Konkursu nie poda danych kontaktowych, Organizator ma prawo – według własnego 

uznania – albo dokonać kolejnego wyboru, albo wezwać laureata do podania danych, 

publikując na stronie internetowej http://fb.com/Usmiechnamedal nagrodzone zdjęcie (lub 

zdjęcia) wzywając autora do kontaktu z Organizatorem. W przypadku niezgłoszenia się 

autora tak opublikowanego zdjęcia (lub zdjęć) w ciągu kolejnych 2 dni roboczych od daty 

internetowej publikacji, Organizator wybierze kolejnego laureata.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych zdjęć w kampaniach 

reklamowych i materiałach reklamowych Organizatora bez obowiązku wynagrodzenia dla 

autora zdjęć.  



9. Organizator zastrzega sobie prawo do odejmowania głosów Uczestnikom, którzy w 

sposób wątpliwy je pozyskują. Organizator decyzje podejmuje subiektywnie kierując się 

danymi dostępnymi w zapleczu aplikacji, które mogą wskazywać nieczystą rywalizację. 

 

§7  

Nagrody 

 

1. Prace zwycięzców pierwszego etapu Konkursu będą prezentowane na stronie internetowej 

Kampanii. 

2. Nagrodą dla każdego ze zwycięzców pierwszego etapu Konkursu będzie jeden kupon z 

puli 50 kuponów o łącznej wartości około 5000 zł, na pierwszą konsultację ortodontyczną 

oraz zagwarantowane miejsce w wielkim finale. 

3. Dla najbardziej aktywnych użytkowników portalu Facebook (którzy biorą udział w 

konkursie np.: komentując zdjęcia, głosując lub promując w ciekawy sposób akcje) 

przewidziane są dodatkowe kupony. Aktywny uczestnik może wygrać jeden kupon na 

pierwszą konsultację ortodontyczną. Osoby te nie biorą udziału w drugim etapie konkursu 

czyli w WIELKIM FINALE.  

4. Nagrodą dla zwycięzcy drugiego etapu czyli WIELKIEGO FINAŁU jest voucher o 

wartości 4000 zł na rozpoczęcie leczenia ortodontycznego na terenie Polski. 

5. Nagrody mogą zostać zrealizowania w całej Polsce. Szczegółowy spis gabinetów, w 

których będzie można zrealizować wygraną znajduję się na stronie internetowej 

www.usmiechnamedal.pl  

 

§8  

Postanowienia dodatkowe 

 

1. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem 

w Konkursie. 

2. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do zdjęcia nadesłanego na Konkurs w 

całości obciąża Uczestnika Konkursu. 

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć w 

publikacjach i wszelkich działaniach promocyjnych. 



4. Uczestnikowi Konkursu nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego 

zgłoszonych prac w działaniach promocyjnych Konkursu, na co każdy Uczestnik wyraża 

zgodę, zgłaszając się do Konkursu. Nagrodzone i wyróżnione prace stają się własnością 

Organizatora.  

5. Uczestnik przesyłając prace na Konkurs przenosi nieodpłatnie na Organizatora bez 

ograniczeń czasowych i terytorialnych prawa autorskie i majątkowe do swych prac w 

momencie wysłania prac. Uczestnik ma obowiązek nieodwołalnie, bezwarunkowo i na 

pierwsze żądanie zwolnić Organizatora w całości od wszelkiej odpowiedzialności, jaka 

zostałaby na Organizatora nałożona, choćby nieprawomocnym wyrokiem, z tytułu 

naruszenia w pracach praw osób trzecich, w tym osobistych lub majątkowych praw 

autorskich.  

 

§9  

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator uprawniony jest do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu w 

dowolnym momencie i w dowolnym zakresie, również w czasie trwania Konkursu, bez 

konieczności dodatkowego informowania Uczestników. 

2. Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez 

podania przyczyn. 

3. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne. 

4. Uczestnik Konkursu biorąc w nim udział wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego 

danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają 

prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują 

powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 

80, poz. 904 z późn. zm.). 

 

Organizator z góry dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w konkursie!  

Viridi Linea 


