KONKURS SUPA STRIKAS
Warunki Ogólne Konkursu (ważne od 3 marca 2017 r.)

Jak wziąć udział:

Odwiedź stronę konkursu: http://www.disneyxd.pl/ (i zaloguj się lub zarejestruj,
jeśli nie masz jeszcze konta Disney), a następnie dodaj swoje zdjęcie zgodnie z
podanymi instrukcjami.
Zanim wyślesz zdjęcie:
 Sprawdź, czy zdjęcie ma odpowiednią ostrość
 Jeśli na zdjęciu występuje jakaś inna osoba, upewnij się, że posiadasz jej
zgodę (oraz jej rodzica lub opiekuna prawnego)
Zgłoszenia będą moderowane, a Disney zastrzega sobie prawo do usunięcia i
dyskwalifikacji wszelkich materiałów obraźliwych.
Zgłoszenie musi zostać wysłane na stronę internetową do dnia i godziny
zakończenia konkursu podanych poniżej.
Jeżeli nie ukończyłeś trzynastu (13) lat: twój rodzic lub opiekun prawny otrzyma
e-maila z prośbą o zapoznanie się z twoim zgłoszeniem i warunkami konkursu
oraz zatwierdzenie ich. Jeśli rodzic lub opiekun prawny nie zatwierdzi twojego
zgłoszenia w ciągu siedmiu (7) dni od powiadomienia, zgłoszenie zostanie
usunięte i zdyskwalifikowane.
Jeżeli masz więcej niż trzynaście (13) lat, a mniej niż osiemnaście (18): twój
rodzic lub opiekun prawny otrzyma e-maila z powiadomieniem o twoim
zgłoszeniu. Jeśli do emisji zostanie wybrany twój filmik, będziemy musieli
skontaktować się z twoim rodzicem lub opiekunem prawnym.
Aby zgłosić swój udział w konkursie, musisz być zarejestrowanym użytkownikiem
usług Disney. Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem usług
Disney, przed aktywacją konta i przyjęciem zgłoszenia będziemy potrzebowali
zgody twojego rodzica lub opiekuna prawnego. Jeśli twoje nowo utworzone
konto nie zostało aktywowane, a rodzic lub opiekun prawny nie zapoznał się z
twoim zgłoszeniem i warunkami konkursu oraz nie zatwierdził ich w podanym
wyżej terminie, zgłoszenie jest nieważne.

Data i godzina
rozpoczęcia konkursu:
Data i godzina
zakończenia konkursu:
Disney poinformuje
Zwycięzców do:

3 marca 2017 r., godz. 10:00

Zwycięzca potwierdzi
przyjęcie nagrody do:

Zwycięzca (zwycięzcy) oraz ich rodzice lub opiekunowie prawni muszą przyjąć
nagrody i złożyć wszystkie wymagane dokumenty do 7 kwietnia 2017 r.

Ograniczenia wiekowe:

W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby na stałe zamieszkałe w Polsce.
Musisz być w wieku od 6 do 17 lat w dacie zakończenia, by móc wziąć udział (z
pomocą rodzica lub przedstawiciela ustawowego)
Jeśli nie ukończyłeś trzynastu (13) lat, swój udział w konkursie musisz zgłosić z
pomocą rodzica lub przedstawiciela ustawowego.

24 marca 2017 r., godz. 16:00
Rodzic lub opiekun prawny zwycięzcy (zwycięzców) zostanie powiadomiony do 3
kwietnia 2017 r.

Error! Unknown document property name.

Kryteria oceniania:

Po zakończeniu konkursu i moderacji, panel sędziów rozpatrzy wszystkie ważne
zgłoszenia i wybierze jednego (1) zwycięzcę. Wygrywa zgłoszenie zawierające
najbardziej odlotowe zdjęcie, które najlepiej przestawia styl Supa Strikas.
Podjęta przez sędziów decyzja o wyborze zwycięzcy jest ostateczna.
Organizator skontaktuje się z rodzicem lub opiekunem prawnym zwycięzcy do 3
kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania nagrody i zwróci się z prośbą o odpowiedź
oraz o wszystkie wymagane dokumenty do 7 kwietnia 2017 r. Jeżeli Organizator:
i) nie zdoła się skontaktować z rodzicem lub opiekunem prawnym zwycięzcy do 7
kwietnia 2017 r.; ii) nie otrzyma w tym terminie pozytywnej odpowiedzi lub iii)
nie otrzyma w tym terminie wymaganych dokumentów, wówczas Organizator
zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody innemu uczestnikowi.

Szczegóły dotyczące
Nagród:

Pierwsza nagroda
Przyznana zostanie jedna (1) pierwsza nagroda, w ramach której zwycięzca
zostanie animowany przez zespół animacji Supa Strikas w 1-minutowym filmie
animowanym, który zostanie następnie wyemitowany na kanale Disney XD.
Uwagi:
 Przyznanie nagrody zależy od jej dostępności
 Film animowany zostanie przygotowany w oparciu o wysłaną fotografię.
Zwycięzca oraz jego rodzic lub opiekun zostaną poproszeni o podpisanie
zgody na wykorzystanie przez Disney i Supa Strikas podobieństwa
zwycięzcy w filmie animowanym.
 Zwycięzca oraz jego rodzic lub opiekun prawny zostaną poproszeni o
podpisanie zgody na wykorzystanie zdjęcia w emisji na Disney XD.
 Jeżeli na fotografii występuje więcej niż jedna osoba, Disney może
według własnego uznania zdecydować o animacji wyłącznie zwycięzcy

Realizacja nagrody

Film animowany zostanie wyemitowany na Disney XD w czerwcu 2017 r. Disney
zastrzega sobie prawo do zmiany terminu emisji według własnego uznania.

Warunki Ogólne
Organizatorem niniejszego konkursu jest The Walt Disney Company Limited, 3 Queen Caroline Street,
London, W6 9PE, United Kingdom („Disney”). W przypadku jakichkolwiek pytań, proszę kontaktować się z
Biurem Obsługi Klienta poprzez e-mail konkursy@disney.pl lub napisać pod adres Disney Channel Marketing
Department – Supa Strikas Competition (Poland), The Walt Disney Company Limited, 3 Queen Caroline
Street, London, W6 9PE
Biorąc udział w konkursie, wy („Wy”, „Uczestnik/Uczestnicy”) oraz gdy ma to zastosowanie – Wasi
rodzice/przedstawiciele ustawowi (zwani łącznie „Rodzicem”), przyjmujecie i zgadzacie się na warunki
określone w poniższych Warunkach Ogólnych.
1. Kwalifikacja.
a. Aby wziąć udział w Konkursie musisz być zarejestrowanym użytkownikiem strony Disney i posiadać
aktywne konto. Rejestracja w konkursie jest nieodpłatna i nie wymaga subskrypcji kanałów Disneya.
b. Jeżeli masz więcej niż trzynaście (13) i mniej niż osiemnaście (18) lat i konkurs jest dla Ciebie
dostępny oraz nie jesteś jeszcze zarejestrowanym użytkownikiem strony Disney, możemy wymagać,
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abyś uzyskał zgodę swojego rodzica/przedstawiciela ustawowego zanim będziemy mogli aktywować
Twoje konto i zatwierdzić Twój udział. Jeśli masz mniej niż trzynaście (13) lat możesz brać udział w
konkursie tylko pod nadzorem rodzica lub przedstawiciela ustawowego, który powinien działać w
Twoim imieniu. Twój udział nie będzie ważny, jeżeli twoje nowe konto nie zostanie aktywowane
przed Datą Zakończenia. Proszę zawsze uzyskać zgodę osoby płacącej rachunek przez podłączeniem
się do Internetu lub zadzwonieniem w celu wzięcia udziału.
c. Konkurs jest otwarty tylko dla uczestników z terenu Polski, chyba ze zapisano inaczej
d. Konkurs nie jest dostępny dla pracowników (i ich najbliższych rodzin) Disneya i jego oddziałów lub
jakiejkolwiek innej osoby związanej zawodowo z tym konkursem.
e. Maksium jedno (1) zgloszenie na osobę. Niedopuszczalne są zgłoszenia dokonywane za
pośrednictwem przedstawicieli lub osób trzecich, a także wykorzystywanie wielu tożsamości lub
adresów e-mail. Niedozwolone jest wykorzystywanie narzędzi lub programów automatycznych, a
wszystkie takie zgłoszenia konkursowe zostaną zdyskwalifikowane.
f. Akceptowane będą wyłącznie zgłoszenia konkursowe przez Internet przez internetową stronę
konkursu. Zgłoszenie konkursowe należy dokonać przez Internet przed Datą Zamknięcia.
g. Uczestniczenie w konkursie jest wolne od opłat.
Dane osobowe. Abyś mógł wziąć udział w konkursie, poprosimy Cię o podanie twojej dotychczasowej
nazwy użytkownika Disney i hasła lub zarejestrowanie u nas swoich danych osobowych. Twoje dane
osobowe (tj. Twoje imię i nazwisko, imię i nazwisko rodzica lub przedstawiciela ustawowego, adres email, adres zamieszkania, data urodzenia, wizerunek, pseudonim, numer telefonu) będą wykorzystywane
zgodnie z obowiązującą opublikowaną Polityką zachowania prywatności Disney (dostępną pod tym
adresem) i mogą być przekazywane do naszych przedstawicieli w celu administrowania konkursem,
wysyłania nagród i umożliwienia Disney promowania konkursu oraz produktów i usług Disneya (w tym
produktów i usług jakiegokolwiek partnera, będącego sponsorem konkursu) we wszystkich mediach, w
tym między innymi Disney TV, w Internecie, innych kanałach publikacji i serwisach społecznościowych.
Dane osobowe będą wykorzystywane w celach marketingowych wyłącznie wtedy, gdy zgodziłeś się na
otrzymywanie informacji marketingowych od Disney w przyszłości (mogłeś to zrobić, jeżeli wcześniej
zarejestrowałeś swoje dane w Disney).
2. Wyłonienie Zwycięzców.
a. W przypadku konkursów opartych na umiejętnościach, zwycięzcy będą wyłonieni przez zespół
sędziów według kryteriów oceny określonych powyżej. Sędziowie będą decydowali o przyznaniu
każdej z nagród według swojego absolutnego i wyłącznego uznania (w przypadku, gdy zwycięzcy są
wybierani spośród uzyskujących najlepsze wyniki, wybierzemy zwycięzców według najlepszych
wyników, jeśli nie wskazano inaczej).
b. W przypadku konkursów, w których przesyłane są treści o charakterze twórczym:
i. Disney będzie moderować wszystkie zgłoszenia i zastrzega sobie prawo do nieakceptowania
zgłoszeń, które są nieakceptowane pod względem technicznym, zawierają nieodpowiednie materiały
lub naruszają którekolwiek z niniejszych ogólnych warunków. Disney zastrzega sobie prawo do
wyłonienia finałowej listy zgłoszeń i opublikowania zgłoszeń finalistów na stronie konkursowej.
Akceptując niniejsze Standardowe Warunku Konkursu udzielasz (i/lub udziela jej Twój rodzic lub
przedstawiciel ustawowy) niewyłącznej licencji na taką publikację. Publikacja jakiejkolwiek pracy nie
oznacza wygranej.
ii Wszystkie prawidłowe zgłoszenia i/lub zgłoszenia umieszczone na finałowej liście zostaną ocenione
przez zespół sędziów, zdobywca każdej nagrody zostanie wyłoniony zgodnie z kryteriami oceny
wskazanymi na wstępie strony konkursowej. Sędziowie będą decydowali o przyznaniu każdej z
nagród według swojego absolutnego i wyłącznego uznania.
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Przystępując do jakiegokolwiek konkursu Ty (i/lub Twój rodzic lub przedstawiciel ustawowy, jeżeli
nie ukończyłeś 13 lat) potwierdzasz/potwierdzają (i), że Ty i oni jesteście właścicielami zgłoszonej
pracy, (ii) praca nie stanowi świadomej kopii lub naruszenia praw jakiejkolwiek innej osoby oraz (iii)
Disney może powielać i wykorzystywać zgłoszoną przez Ciebie pracę w jakichkolwiek mediach (w tym
bez ograniczeń w Disney TV , w Internecie i kanałach publikacji oraz portalach społecznościowych) na
całym świecie i bez ograniczeń czasowych, aby przeprowadzić konkurs i wyłonić zwycięzców (co
może obejmować opublikowanie Twoich danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, wizerunku, wieku
i pseudonimu oraz Twojej pracy w celu przeprowadzenia głosowania publicznego, aby wyłonić
finalistów lub zwycięzcę i osoby zajmujące kolejne miejsca) oraz we wszystkich związanych z tym
celach promocyjnych, mających na celu promowanie konkursu i promowanie Disneya (oraz jego
partnerów, będących sponsorami).
3. Potwierdzenie i przyjęcie nagród. W przypadku gdy wymagamy odpowiedzi od zwycięzcy (lub jego
rodzica lub przedstawiciela ustawowego) przed przyznaniem nagrody i nie otrzymamy odpowiedzi
pomimo prób kontaktu w ciągu uzasadnionego terminu lub gdy zwycięzca (lub jego rodzic lub
przedstawiciel ustawowy) odmówi przyjęcia nagrody, Disney zastrzega sobie prawo do cofnięcia
przyznania prawa do nagrody i przyznać ją następnemu w kolejności wybranemu przez sędziów
uczestnikowi. Żadna zwrócona nagroda lub nagroda, której nie można dostarczyć będzie przekazana na
cele innego konkursu lub przeznaczona na cele charytatywne.
4. Realizacja nagrody. Niedostępne są nagrody gotówkowe ani żadne inne nagrody alternatywne. Zwycięzcy
nie mogą przekazywać ani sprzedawać nagród. Nie dotyczy to sytuacji, gdy rodzic, przedstawiciel
ustawowy lub dziadek albo babcia bierze udział w konkursie w imieniu dziecka lub członka rodziny. Jeżeli
nie ustalono inaczej w opisie nagrody, zwycięzcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszystkie
dodatkowe koszty i wydatki związane z ubieganiem się o nagrodę. Disney zastrzega sobie prawo (gdy ma
to zastosowanie) do poproszenia zwycięzców (lub rodziców albo przedstawicieli ustawowych) o pisemne
wyrażenie zgody na cesję praw przed wręczeniem nagrody. Disney zastrzega sobie prawo do zażądania
dowodu tożsamości lub zweryfikowania spełniania warunków przyznania nagrody oraz do przyznania
nagrody zwycięzcy osobiście. Nagrody będą rozesłane w ciągu pięciu (5) tygodni od przyjęcia nagrody.
5. Anulowanie lub dyskwalifikacja
a. Disney zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania przystąpień spóźnionych, błędnie skierowanych,
niekompletnych, zepsutych, utraconych, nieczytelnych lub nieważnych
b. Disney zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zawieszenia, unieważnienia lub zakończenia konkursu lub
przedłużenia oraz wznowienia okresu nadsyłania zgłoszeń jeśli nie można zagwarantować, że konkurs
może być przeprowadzony w sposób uczciwy lub prawidłowy z powodów technicznych. Disney zastrzega
sobie prawo do zdyskwalifikowania uczestnika, jeżeli Disney podejrzewa, że jakaś osoba manipuluje
zgłoszeniami konkursowymi lub wynikami lub przekazała nieprawdziwe informację lub działała w sposób
nieetyczny w jakiś inny sposób. Wszelkie zmiany niniejszych Ogólnych Warunków zostaną umieszczone
na stronie konkursowej, a informacja o treści zmian dostarczona do Ciebie e-mailem.
6. Bezpieczeństwo e-maili. W przypadku gdy Disney pragnie skontaktować się z Wami (lub z Waszymi
rodzicami lub przedstawicielami ustawowymi) w związku z udziałem w konkursie, wykorzysta do tego adres
e-mail kończący się na ‘disney.com’ lub zrobi to telefonicznie, co zostanie potwierdzone przesłaną
wiadomością e-mail. Wszelkie informacje nadesłane rzekomo przez Disneya, lecz przesłane za pomocą innych
prefiksów e-mail (na przykład hotmail.com, yahoo.com) powinny być traktowane jako podejrzane i
przesyłane do Biura Obsługi Klienta. Prosimy nie odpowiadać na korespondencję, gdy nie ma pewności, że
pochodzi ona od Disneya. W przypadku wątpliwości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
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7. Promocja. Zwycięzcy mogą zostać poproszeni o wzięcie udziału w uzasadnionej promocji bez dodatkowej
zapłaty lub konieczności uzyskania odrębnej zgody. Zgadzacie się, że Disney może publikować wasze imię,
nazwisko, wiek, miasto i/lub wizerunek.
8.
Dane zwycięzców. Tam, gdzie jest to możliwe, informacje o zwycięzcach zostaną opublikowane w
Galerii Zwycięzców w ciągu 2 (dwóch) tygodni od przyznania nagród. Aby uzyskać informacje dotyczące imion
i nazwisk zwycięzców (oraz ich wygrywających zgłoszeń, jeżeli ma to zastosowanie) proszę przejść do Galerii
Zwycięzców Disney lub wysłać ostemplowaną i zaadresowaną kopertę na adres Biura Obsługi Klienta na
stronie wpisów promocji z podpisem „Lista zwycięzców” oraz nazwę losowania nagród lub konkursu. Niestety
nie jesteśmy w stanie odesłać wpisów przysłanych do nas pocztą.
9.

Nie ma konieczności dokonywania żadnych zakupów.

10. Decyzja Disney o przyznaniu nagrody jest ostateczna i zastrzegamy sobie prawo do nieprowadzenia
korespondencji w żadnej sprawie. Nie uchybia to Twoim prawom konsumenta oraz uprawnieniom
wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
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