REGULAMIN KONKURSU “Reklama FootballTeam”.
I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1.Organizatorem konkursu polegającego na stworzeniu video reklamy pod
tytułem “Reklama footballteam” jest właściciel serwisu footballteam.pl, zwany
dalej Organizatorem.
2.Organizator odpowiedzialny jest za przeprowadzenie konkursu, wyłonienie
zwycięzców oraz realizację nagród na rzecz zwycięzców.
3.Fundatorem nagród jest Organizator.
4.Nagrodą dla zwycięzcy jest 70 000 kredytów w grze footballteam.pl
Dodatkowo przyznane zostaną nagrody pocieszenia w wysokości 20 000
kredytów dla miejsca drugiego oraz 10 000 kredytów dla miejsca trzeciego.
5.Link do materiałów konkursowych wcześniej zamieszczonych na Youtube lub
na naszej grupie facebook należy wysyłać na adres mailowy:
admin@footballteam.pl z tytułem wiadomości “REKLAMA FootballTeam”.

II. UDZIAŁ W KONKURSIE
1.Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.03.2019 r. i trwa do 01.04.2019 r.
2.W konkursie może wziąć udział każda osoba posiadająca dostęp do gry.
3.Z udziału w konkursie wykluczony jest Organizator.
4.Zadaniem osób uczestniczących w konkursie jest przygotowanie video
reklamy zachęcającej do zagrania w Footballteam dla osób, które nie miały
wcześniej styczności z tą grą.
6.Przesłanie video reklamy na adres podany w punkcie I.5 jest
równoznaczne ze zgłoszeniem oraz akceptacją niniejszego regulaminu.
7.Odebranie nagrody wiąże się z przekazaniem praw autorskich z Uczestnika
na Organizatora oraz akceptacją wykorzystywania materiału video w oficjalnych
kanałach komunikacji Organizatora oraz w grze.

III. REJESTRACJA
1.W konkursie może wziąć udział każdy, niezależnie od wieku, oprócz osób
wymienionych w punkcie II.3, poprzez przesłanie linku do publicznego video

na Youtube lub na naszej grupie facebook. Video powinno zawierać materiał
konkursowy. Zgłoszenie powinno zostać przesłane w okresie podanym w punkcie
II.1.
2.Przesłanie linku do video, który będzie niekompletny lub niemożliwy do
odtworzenia wyklucza uczestnictwo w konkursie.
3.Do udziału w konkursie przystąpić można w każdym momencie jego trwania.
4.W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nadużyć przez użytkownika
serwisu, Organizator ma prawo wykluczyć użytkownika z konkursu.
5.Video nie może zawierać nieautoryzowanego podkładu muzycznego oraz
innych nieautoryzowanych materiałów.
6.Czas trwania video to max. 1 min.
7.Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu w
przypadku braku propozycji konkursowych spełniających ww. kryteria.
8.Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu w
przypadku niskiego poziomu przesłanych prac konkursowych.

IV. NAGRODY
1.Po zakończeniu konkursu Organizator skontaktuje się z laureatem za
pomocą e-maila, z którego został wysłany link do filmu wcześniej
zamieszczonego na Youtube lub na naszej grupie facebook, w celu ustalenia
szczegółów wręczenia nagrody.
2.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo wykorzystania materiałów
konkursowych w celach marketingowych.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.Uczestnicy zabawy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w
rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych przez
Organizatora, w celach wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród.
2.Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajduje się pod adresem
https://footballteam.pl/rodo.html oraz
https://footballteam.pl/polityka-prywatnosci.html, które są nieodzowną
częścia tego regulaminu.

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1.Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy składać drogą
mailową wraz z uzasadnieniem na adres admin@footbalteam.pl, w terminie 3 dni
od daty opublikowania listy zwycięzców.
2.Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą
rozpatrywane.
3.Opisane wyżej reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora.
4.Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

VII. PRZEPISY KOŃCOWE

1.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu lub
zaprzestania prowadzenia konkursu bez podania konkretnego powodu z uprzednim
poinformowaniem o tym fakcie uczestników.
2.Przystępując do konkursu i tym samym akceptując Regulamin, każdy z
użytkowników zgadza się na powyższe wytyczne konkursu.
3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
regulaminy znajdujące się pod adresem https://footballteam.pl/regulamin.html
4.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
przepisy prawa właściwego organizatora konkursu.

Kryteria, jakimi będziemy sugerować się w wyborze najlepszych materiałów:
1: Indywidualna ocena zespołu footballteam.
2: Liczba odsłon na YT/facebook.
3: Liczba like na YT/facebook.
4: Ocena i komentarze samych graczy na forum i grupach.
Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji ws. wyników
konkursu.

