
REGULAMIN ZABAWY 
„Słoneczna zabawa z Hondą!” 

 
Regulamin Zabawy (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki organizacji Zabawy, tryb 

powołania i pracy Komisji oraz zasady wyłonienia zwycięskich zdjęć. 

 

 

I. ORGANIZATOR ZABAWY 

Honda Motor Europe Limited (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce 

ul. Puławska 381, 02-801 Warszawa, Polska, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000433332, NIP 

1080013458,  

REGON 146295396, zwana w dalszej części Organizatorem. 

 

 II. UCZESTNICY ZABAWY 

1. Zabawa ma charakter otwarty. Uczestnikami mogą być pełnoletnie osoby fizyczne które 

podczas trwania zabawy w terminach wskazanych w niniejszym Regulaminie wyślą na adres 

mailowy hondadreamzone@honda.pl zdjęcie w formacie JPG o minimalnym rozmiarze 10 na 15 

cm (1205 na 1795 pikseli) z tegorocznych wakacji, które przedstawia samochód Honda w 

zabawnej sytuacji (dalej: Zdjęcie).  

2. Wysłanie Zdjęcia jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i 

oświadczeniem, że zostało one wykonane osobiście, a także, iż nie narusza ono praw osobistych 

i majątkowych osób trzecich. 

3. Do Zabawy można zgłaszać własne zdjęcia odpowiadające tematowi i celowi Zabawy. 

4. Udział w Zabawie jest bezpłatny i dobrowolny. Organizator nie pokrywa kosztów 

przygotowania i przesłania zdjęć. 

 

 III. CEL ZABAWY 

Celem Zabawy jest wyłonienie spośród zgłoszonych w Zabawie Zdjęć zwycięskich - 

najśmieszniejszych Zdjęć, wybranych pod kątem subiektywnych kryteriów jury.   
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IV. ZADANIE UCZESTNIKA 

Zadaniem Uczestnika zabawy jest przygotowanie i przesłanie Zdjęcia w formacie JPG o 

minimalnym rozmiarze 10 na 15 cm (1205 na 1795 pikseli)  drogą elektroniczną na adres 

mailowy Organizatora w terminach określonych w Regulaminie. 

 

V. TERMINY 

1.Termin rozpoczęcia Zabawy – 10 lipca 2014 roku. 

2.Termin rozpoczęcia przyjmowania Zdjęć – 10 lipca 2014 roku. 

3.Termin zakończenia przyjmowania Zdjęć – 30 sierpnia 2014 roku. 

4.Termin ogłoszenia wyników Zabawy – do dnia 22 września 2014 roku do godz. 16.00 na 

stronie internetowej Organizatora oraz na profilu na Facebook’u. 

 

VI. NAGRODY 

1. Nagrodami przewidzianymi dla Uczestników Zabawy są upominki sygnowane logiem 

Organizatora. 

Pierwsze miejsce: zegarek naręczny + upominek z kolekcji ubrań Honda 

Drugie miejsce: zegarek naręczny  

Trzecie miejsce: upominek z kolekcji ubrań Honda. 

2. Nie ma możliwości zamiany nagrody, o której mowa w pkt VI.1 na inną nagrodę, w tym na 

wypłatę równowartości nagrody w gotówce. Decyzja o przyznaniu nagrody jest ostateczna. 

3. Organizator wyłoni trzech zwycięzców przyznając im pierwsze, drugie i trzecie miejsce.  

 

4. Organizator powoła Komisję oceniającą prace biorące udział w zabawie składającą się 

minimum z 3 osób, która dokona: 

- weryfikacji zgodności złożonego zdjęcia z wymogami niniejszego Regulaminu, 

- wyboru Zwycięzców,  

- przyznania 3 nagród za pierwsze, drugie i trzecie miejsce, 

- ogłoszenia wyników do dnia 22 IX 2014 r. 

5. Każdy ze zwycięzców złoży oświadczenie zgodne z treścią Załącznika nr 1 do Regulaminu. 



 

VII. WYMAGANY ZAKRES I SPOSÓB OPRACOWANIA PRAC ZGŁOSZONYCH DO ZABAWY 

1.Praca biorąca udział w zabawie - zdjęcie musi stanowić utwór, do którego Uczestnikowi 

przysługuje pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych. 

2. Każde Zdjęcie musi być dziełem samodzielnym i oryginalnym. 

3. Zdjęcie nie może naruszać praw osób trzecich. 

4. Zdjęcia nie spełniające wymogów, o których mowa w ust. 1 – 3 powyżej, nie zostaną 

dopuszczone do udziału w Zabawie. 

5.Przekazanie przez Uczestnika Zdjęcia jest jednoznaczne z przeniesieniem praw autorskich do 

tego Zdjęcia. Każdy z Uczestników przesyłając zdjęcie jednocześnie oświadcza i gwarantuje, iż 

przysługuje mu pełnia praw autorskich do zdjęcia biorącego udział w zabawie: „Letnia zabawa z 

Hondą!”. 

6. Z momentem przesłania Zdjęcia na adres mailowy Organizatora wszelkie majątkowe prawa 

autorskie do tego Zdjęcia przechodzą na Organizatora na wszystkich polach eksploatacji znanych 

w dacie doręczenia utworu, w tym w szczególności w zakresie publikacji utworu w sieci Internet 

na stronach Organizatora zabawy oraz innych mediach, jak również do wykorzystania go w 

celach marketingowych przez Organizatora zabawy.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i modyfikacji w Zdjęciach, na co 

Uczestnicy wyrażają zgodę. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia i nazwiska oraz innych danych 

dotyczących autorów zwycięskich Zdjęć, a także do zamieszczenia bądź do niezamieszczenia tych 

informacji w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Zabawy. 

9. Uczestnicy wyrażają zgodę na bezpłatne udostępnienie Zdjęć na stronach internetowych 

Organizatora, a także w prasie lokalnej i innych wydawnictwach w materiałach informacyjnych i 

promocyjnych dotyczących Zabawy. 

 

VIII. SPOSÓB SKŁADANIA PRAC 

1. Zdjęcie powinno zostać przesłane w formie wiadomości elektronicznej (e-mail) w formacie 

JPG o minimalnym rozmiarze 10 na 15 cm (1205 na 1795 pikseli)  do dnia 30 sierpnia 2014 r. na 

adres hondadreamzone@honda.pl.  

2. Uczestnik do udziału w zabawie może zgłosić jedną pracę. 

3. Wraz ze zgłoszeniem do Zabawy Uczestnik składa następujące oświadczenie  



 1. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wynikających z 

regulaminu Zabawy „Słoneczna zabawa z Hondą”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”. 

2. „W przypadku otrzymania nagrody w Zabawie wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych 

osobowych w zakresie: imię i nazwisko na stronach internetowych, w prasie lokalnej, mediach 

oraz w innych wydawnictwach”.  

3. „Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o tym, że:  

a. Administratorem danych osobowych w związku ze zgłoszeniem do jest:  

Honda Motor Europe Limited (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce 

ul. Puławska 381, 02-801 Warszawa  

b. Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia zwycięzców Zabawy, a podanie ich jest 

dobrowolne.  

c. Udostępnianie danych nie jest przewidywane, poza przypadkiem wskazanym w pkt 2 powyżej. 

d. Posiadam prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawienia”.  

4.Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  

(Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. Zm.) wyrażam zgodę na otrzymywanie niezamówionych 

informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności udostępnionego 

przez uczestnika adresu e-mail, od Organizatora.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z opublikowania 

nieprawdziwych danych osobowych, bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na 

zgłoszeniach przesłanych przez uczestników, a także za wykorzystanie przez autora utworów 

stanowiących naruszenie praw autorskich osób trzecich. 

 

IX. SPOSÓB WYKORZYSTANIA PRAC ZGŁOSZONYCH W ZABAWIE 

1. Wszystkie Zdjęcia biorące udział w Zabawie mogą zostać wykorzystane przez Organizatora  

w całości lub w części, w tym m.in. do publikacji w tytułach prasowych, w sieci Internet na 

stronach Organizatora, jak również w celach promocyjnych Organizatora. 

 

X. KRYTERIA OCENY I WYBORU ZWYCIĘZCÓW ZABAWY 

1. Podstawowym kryterium oceny zgłoszonych prac będzie kreatywność Uczestników, 

stosowanie przez nich innowacyjnych rozwiązań oraz efektywność oddziaływania społecznego 

utworu oceniana na podstawie osobistych odczuć i upodobań członków jury. Przy ocenie będą 



brane pod uwagę poza głównym kryterium wskazanym powyżej również subiektywne odczucia 

jury w zakresie koncepcji ogólnej utworów zgłoszonych do zabawy. 

2. Rozstrzygnięcia Jury są ostateczne i nie podlegają żadnym protestom i odwołaniom. 

3. Organizator zastrzega, że Zabawa może zakończyć się, wedle oceny Jury, brakiem wyłonienia 

zwycięskiego Zdjęcia. W takim przypadku Zabawa zostaje nierozstrzygnięta. 

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Zabawy, przerw w Zabawie i zmiany czasu 

trwania Zabawy w każdym czasie. 

2. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową.  

3. Przekazanie nagród nastąpi do dnia 30 września 2014 r. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie przez Uczestnika (Zwycięzcę)  

z jakiejkolwiek przyczyny nagrody, o której mowa w pkt VI.1. W przypadku nie odebrania 

nagrody przez Uczestnika (Zwycięzcę) w terminie miesiąca liczonego od daty ogłoszenia 

wyników zabawy Uczestnikowi (Zwycięzcy) zabawy nie przysługuje roszczenie o wydanie 

nagrody. 

 

5. Z udziału w zabawie wykluczane będą osoby będące pracownikami Organizatora, osoby 

współpracujące z Organizatorem lub świadczące usługi na rzecz Organizatora w związku z 

realizacją zabawy, bez względu na podstawę prawną współpracy (współpracownicy), a także 

małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo pracowników i współpracowników Organizatora. 

6. Pełna treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie internetowej Organizatora 

www.honda.pl. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

 

Oświadczenie zwycięzcy o przyjęciu i odbiorze nagrody  
w zabawie „Wakacje z Hondą na wesoło!” 
Ja niżej podpisany, legitymujący się dowodem osobistym 
Nr ……………………………………… Seria ……………………………………………………………… 
Wydanym przez ………………………………………………………………………………………… 
Oświadczam że: 
1. Przystąpiłem dobrowolnie do zabawy „Wakacje z Hondą na wesoło!”, którego Organizatorem jest 
Honda Motor Europe Limited (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce 
ul. Puławska 381, 02-801 Warszawa, Polska, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000433332, NIP 1080013458,  
REGON 146295396. 

2. Przyjmuję nagrodę w zabawie. 

3. Jednocześnie oświadczam, że z chwilą otrzymania nagrody przenoszę bezpłatnie na Organizatora 
majątkowe prawa autorskie do zgłoszonego przeze mnie Zdjęcia. Organizator ma prawo do 
korzystania ze Zdjęcia w dowolny sposób na wszystkich możliwych polach eksploatacji.  

4. Pan/i ………………………………………………………………………………………………………. oraz Organizator 
oświadczają, że poprzez podpisanie niniejszego dokumentu zawarta zostaje umowa o przeniesienie 
majątkowych praw autorskich do utworu na warunkach określonych w pkt 4.  
 
………………………………..…..………………………………………… 
Data i czytelny podpis imieniem i nazwiskiem 
składającego oświadczenie. 
 
Pieczęć organizatora 
 

Warszawa dn. ……………………. 


