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OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA
#felderchallenge

Nasz #felderchallenge odbywa się na podstawie następujących warunków. Przesyłając zdjęcia lub  
filmy wideo, jak również plany konstrukcji lub rysunki wyrażają Państwo zgodę na niniejsze warunki. 
W przypadku naruszenia niniejszych warunków uczestnictwa, Felder KG zastrzega sobie prawo do  
wykluczenia osób z #felderchallenge.

 
1. Jakie zdjęcia, filmy mogą zostać przesłane do challege?

Tematem #felderchallenge są przedmioty wykonane z drewna. Przesłać można dowolną  
ilość zdjęć lub filmów wideo.

2. Kto może wziąć udział w konkursie?
Uczestnikiem może być dowolna osoba. Za wyjątkiem pracowników Felder KG.

3. Do kiedy można nadsyłać zdjęcia i filmy?
Termin nadsyłania zdjęć i filmów na #felderchallenge upływa 9. czerwiec 2021 (23:59).

4. Gdzie należy wysyłać zdjęcia i filmy?
Zdjęcia, filmy można przesyłać korzystając z formularza rejestracyjnego na naszej stronie internetowej: 
www.felder-group.com/pl-pl/felderchallenge

Ewentualnie zdjęcia, filmy, plany konstrukcji lub rysunki można wysłać na nośniku  
danych (pendrive) na adres

 Felder KG
 z.H. Werbung & Kommunikation #felderchallenge
 KR-Felder-Straße 1
 A-6060 Hall in Tirol

Nośnik danych nie zostanie zwrócony ze względów organizacyjnych.  
 
Dane adresowe:
» Nazwisko
» Numer klienta (jeśli jest dostępny)
» Adres
» Przesłane zdjęcia, wideo z planem konstrukcyjnym, rysunek
» Numer telefonu (informacja nieobowiązkowa)
» E-Mail

5. Prawa do obrazów
Każdy z uczestników udziela Felder KG nieograniczonego pod względem przestrzennym, czasowym i  
merytorycznym prawa do wykorzystania, w tym prawa do edycji nadesłanych zdjęć na potrzeby konkursu, 
relacji o nim (niezależnie od mediów, tj. w tym drukowanych, portali internetowych i społecznościowych,  
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takich jak Facebook), publikacji w postaci public relations, plakatów, zaproszeń, wystaw,  
reklam i katalogów oraz z wykorzystaniem portali internetowych. 
Dla osób poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda opiekuna prawnego.
Felder KG zwolniony jest z obowiązku kontroli zawartości dostarczonej przez użytkownika 
odpowiedzialności użytkownika pod kątem dostarczonych przez niego treści.
Zgłaszający zdjęcia, filmy wideo jest odpowiedzialny za przestrzeganie praw osób trzecich (prawa  
osób przedstawionych i właścicieli nieruchomości). Przesyłając zdjęcia i filmy wideo, zgłaszający 
oświadcza, że wykorzystanie zdjęć przez Felder KG nie stoi w sprzeczności z żadnym z wyżej  
wymienionych praw oraz że uzyskał stosowną zgodę.

6. Wykluczenie z konkursu
W przypadku naruszenia niniejszych warunków uczestnictwa, Felder KG zastrzega sobie prawo  
do wykluczenia osób z #felderchallenge. Wykluczone zostaną również osoby, które użyją nieautory-
zowanych pomocy, podadzą nieprawdziwe informacje lub w inny sposób uzyskają korzyści w wyniku  
manipulacji. W przeciwnym razie, jeśli taka sytuacja miałaby miejsce, wygrana może również zostać  
anulowana i odebrana.

7. Odpowiedzialność
Felder KG nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub ewentualne uszkodzenie przesłanych zdjęć,  
filmów wideo.

8. Środki prawne
Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej jest wykluczone.

9. Zwycięzcy
Zwycięzcy zostaną powiadomieni pisemnie. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w mediach społecznościowych 
(Facebook, Instagram).
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