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STABILO FREE YOUT TRUE COLORS – APLIKACJA FACEBOOKOWA
DLA TELEDYSKU FANOWSKIEGO
Warunki wstępne
Konkurs na teledysk „Free Your True Colors” STABILO nie jest powiązany z Facebookiem ani
przez niego sponsorowany, wspierany czy organizowany w żadnych rozumieniu.
Prowadzącym oraz organizatorem konkursu oraz odbiorcą wszystkich informacji nadsyłanynych przez osoby biorące udziałw konkursie jest nie Facebook, ale STABILO International
GmbH, Schwanweg 1, D-90562 Heroldsberg, Niemcy.
Konkurs trwa od 07/07/2015 do 29/09/205
Przebieg konkursu
I – Etap Dodawania 07/07/2015 – 13/09/2015
Od 7 lipca 2015 do 13 września 2015 możesz dodać swoje rysunki. Nie ograniczaj swojej kreatywności. Pamiętaj jedynie, że Twoje rysunki powinny odwoływać sie do teledysku STABILO
„Free Your True Colors”.
Jedynie ręcznie narysowane obrazki wykonane osobiście przez zgłaszających zostaną zaakceptowane. Zdjęcia, prace wykonane z pomocą programu do edycji graficznej oraz wszelkie
obce materiały zostaną odrzucone.
Podczas Etapu Dodawania na stronie STABILO na Facebooku odbędzie się łącznie 8 głosowań.
Jury STABILO wybierze 3 najlepsze i najbardziej kreatywne rysunki z poprzedniego tygodnia.
Oprócz tego fani STABILO na Facebooku mogą głosować na swoje ulubione prace.
Głosowania odbędą się:
• 27/07/2015 (dla rysunków zgłoszonych między 07/07/2015 i 26/07/2015)
• 03/08/2015 (dla rysunków zgłoszonych między 27/07/2015 i 02/08/2015)
• 10/08/2015 (dla rysunków zgłoszonych między 03/08/2015 i 09/08/2015)
• 17/08/2015 (dla rysunków zgłoszonych między 10/08/2015 i 16/08/2015)
• 24/08/2015 (dla rysunków zgłoszonych między 17/08/2015 i 23/08/2015)
• 31/08/2015 (dla rysunków zgłoszonych między 24/08/2015 i 30/08/2015)
• 07/09/2015 (dla rysunków zgłoszonych między 31/08/2015 i 06/09/2015)
• 14/09/2015 (dla rysunków zgłoszonych między 07/09/2015 i 13/09/2015)
Spośród 3 najlepszych i najbardziej kreatywnych rysunków, zwycięzca („Rysunek tygodnia”)
zostanie wyłoniony w wyżej podanych terminach. Rysunek tygodnia zostanie umieszczony w

specjalnej wersji teledysku. Zwycięzca otrzyma parę personalizowanych tenisówek ozdobionych rysunkiem jego autorstwa.
UWAGA: ostateczna decyzja odnośnie wyboru zwycięskiej pracy należy do Jury STABILO. Jury
STABILO zastrzega sobie prawo do wyboru mniej niż 3 wyróżnionych prac w każdym z wyżej
podanych terminów lub do unieważnienia wybranego terminu, jeśli do konkursu w danym
tygodniu nie zostanie zgłoszona wystarczająca ilość wysokiej jakości prac.
Łącznie zostanie wybrane do 8 osób, których rysunku znajdą się w specjalnej, fanowskiej
wersji teledysku STABILO „Free Your True Colors” i które otrzymają parę spersonalizowanych
tenisówek. Dwie kolejne pary tenisówek zostaną przyznane wybranym uczestnikom konkursu,
którzy nie otrzymali nagrody za „Rysunek tygodnia”.
II – Etap Głosowania 15/09/2015 – 27/09/2015
Pomiędzy 15 września 2015 i 27 września 2015 na stronach kampanii Free Your True Colors zostanie zaprezentowanych do 200 rysunków wybranych przez Jury STABILO. Możesz oddawać
na niego głosy poprzez kliknięcie facebookowego przycisku „lubię to” znajdującego się pod
rysunkami.
Do 30 rysunków z największą ilością polubień także zostanie zaprezentowane w specjalnej,
fanowskiej wersji teledysku STABILO „Free Your True Colors”, jednak będą one w mniejszym
stopniu wyróżnione niż prace 8 zwycięzców Fazy Dodawania. Zwycięzcy Fazy Głosowania
otrzymają zestawy pointów 88 Color Parade STABILO.
O wyniku tego etapu zdecyduje liczba polubień. Jeśli większa ilość prac otrzyma taką samą
liczbę polubień, wynik zostanie rozstrzygnięty drogą losowania.
III - STABILO “Free Your True Colors”: fanowski teledysk
Fanowska wersja teledysku STABILO „Free Your True Colors” zostanie opublikowana 5 października 2015. Teledysk będzie zawierał rysunki zwycięzców Fazy Dodawania oraz Fazy Głosowania. Zwycięzcy zostaną wymienieni (imię, nazwisko, państwo) w opisie teledysku.
IV – Wyszczególnienie nagród
•

•

Do 10 x 1 spersonalizowanych par tenisówek z nadrukowanym rysunkiem zwycięzcy podczas Fazy Dodawania (dla 8 zwycięzców nagrody „Rysunku tygodnia” oraz 2 dodatkowych
zwycięzców)
Do 30 x 1 zestawów pointów 88 Color Parade STABILO (dla zwycięzców Fazy Głosowania)

Dodawaj jedynie te rysunki, które własnoręcznie narysowałeś!
Dodając rysunek, przenosisz bezpowrotnie wszystkie międzynarodowe prawa do niego na
firmę STABILO International GbmH na czas nieokreślony i w sposób niezależny od mediów
Dodając rysunek, wyrażasz również zgodę na jego publikację na następujących platformach:

-- wszystkie oficjalne strony STABILO na Facebooku
-- wszystkie oficjalne strony internetowe STABILO, np. www.stabilo.com
-- międzynarodowy kanał YouTube STABILO (www.youtube.com/stabilo) lub lokalne kanały
STABILO (zwycięskie prace zostaną włączone w teledysk promujący kampanię)
-- stronę kampanii Free Your True Colors
W dalszej kolejności wyrażasz zgodę, aby Twój rysunek był przetwarzany przez STABILO
International GbmH za pomocą metod analogowych, cyfrowych oraz innych oraz aby był
zmieniany, powiększany, pomniejszany, dzielony, cięty, przeprojektowywany i/lub mieszany z
fragmentami innych prac (jak w przypadku teledysku Free Your True Colors i innych rysunków).
Umieszczając swój rysunek w internecie, sprawiasz, że staje się on dostępny na całym świecie.
Wykorzystanie go przez osoby trzecie w przyszłości nie jest wykluczone.
Niniejszym potwierdzasz, że jesteś autorem zgłoszonego rysunku i że stworzyłeś go własnoręcznie, nie korzystając z żadnych programów do edycji graficznej i/lub aplikacji. Potwierdzasz,
że podczas tworzenia zgłaszanej pracy nie korzystałeś z żadnych innych (cudzych) materiałów
lub prac obcego pochodzenia. Użycie materiałów nielegalnych, mających na celu zastraszanie,
oszczerczych, szkalujących, obscenicznych lub pornograficznych jak i materiałów naruszających jakiekolwiek prasa jest surowo zabronione.
Naruszenie praw autorskich oraz naruszenie praw osób trzecisz może spowodować karę
grzywny, pozbawienia wolności oraz roszczenia o zadośćuczynienie!
Ty i Twoi rodzice (jeśli nie ukończyłeś 18. roku życia) bierzecie pełną odpowiedzialność za skutki dodania Twojej pracy.
Decyzja sędziów jest nieodwołalna. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.
Wszyscy zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej poprzez adres e-mail w ciągu 14 dni od
przyznania nagród.
Możesz wciąż udział w konkursie, jeśli ukończyłeś 14. rok życia. Jeśli masz między 14 a 17 lat,
do udziału w konkursie potrzebować będziesz zgody rodzica lub prawnego opiekuna.
Niniejszym oświadczasz, że Twoi rodzice wyrazili zgodę na Twój udział w konkursie (jeśli nie
ukończyłeś 18. roku życia) oraz na przekazanie Twoich danych osobowych.
Konkurs podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec, miejscem jego przeprowadzenia jest
Heroldsberg, Niemcy.
Udział w konkursie nie jest powiązany z obowiązkiem zakupu.
Twoje dane osobowe, jak imię, nazwisko, adres email i kraj będą wykorzystane jedynie na cele
konkursowe oraz w razie ewentualnego powiadomienia o wygranej. W razie wygranej poprosimy Cię o udostępnienie adresu oraz być może rozmiaru obuwia w celu wysyłki nagrody. Twoje
dane osobowe, jak imię, nazwisko oraz kraj mogą zostać użyte do oznaczenia autorstwa pracy.

Twoje dane osobowe nie zostaną przekazane osobom trzecim..
Masz pełne prawo dostępu, usunięcia oraz zablokowania Twoich danych osobowych przechowywanych przez STABILO International GbmH w dowolnym momencie bez żadnych opłat.
Aby to zrobić, musisz jedynie wysłać wiadomość email na adres facebook@stabilo.com. W
rezultacie skasowania lub zablokowania Twoich danych osobowych nie będziesz jednak dłużej
uczestnikiem konkursu.
Podmiotem odpowiedzialnym według niemieckiej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych jest
STABILO International GbmH Schwanweg 1, D-90562 Heroldsberg.

Dalsze istotne informacje możesz znaleźć w naszych warunkach ogólnych na
www.stabilo.pl
http://www.stabilo.pl/com/terms-and-conditions
oraz w naszej polityce prywatności na http://www.stabilo.pl/com/privacy
http://www.stabilo.pl/com/imprint

