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1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego przez Organizatora. 
2. Organizatorem konkursu jest Przedsiębiorstwo Handlowe TARASOLA Sp. z o.o. Spółka 

Komandytowa z siedzibą w Lublinie, ul. Hugo Kołłątaja 5/2.  
3. Konkurs prowadzony jest terenie Rzeczpospolitej Polskiej i obowiązuje od  

7 października  r. do 31 października 2021 r. włącznie. 
4. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, zwanych dalej Uczestnikami, które 

w okresie trwania konkursu wykonają zdjęcia zamontowanego na swojej posesji 
dowolnego zadaszenia marki Tarasola a następnie wyślą zdjęcia pocztą 
elektroniczną na adres marketing@tarasola.com. Komisja konkursowa złożona z 
trzech przedstawicieli Organizatora dokona wyboru najlepszych zdjęć w dwóch 
kategoriach: 

1. zdjęcie w aranżacji dziennej, 
2. zdjęcie w aranżacji nocnej.  
Wybrane zostaną co najmniej po 3 realizacje z każdej kategorii. Zachęcamy do 
przesłania zdjęć pokazujących tarasolę w wersji dziennej oraz nocnej. 

5. Autor (właściciel) zdjęć zrzeka się prawa do praw autorskich, zgadzając się na 
wykorzystanie zdjęć do dowolnych celów marketingowych przez firmę Tarasola. 
Zrzekniecie się praw autorskich jest dobrowolne i nieodpłatne. Autor (właściciel) 
zdjęć nie będzie domagał się rekompensaty za ich wykorzystanie. 

6. Zwycięzcy zostaną wyłonieni najpóźniej do dnia 5 listopada.  
7. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej mailowo oraz telefonicznie. 
8. Nagrodzone zdjęcia zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej  

w zakładce „Realizacje prywatne” oraz na profilach firmy Tarasola na portalach 
społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn).  

9. Nagrodami w konkursie są grille elektryczne raclette Klarstein Chateaubriand Nuovo.  
10. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych jest dostępna na stronie: 

https://tarasola.pl/polityka-prywatnosci 
11. Udział uczestnika w Konkursie oznacza akceptację Regulaminu promocji,  

a tym samym jego zasad. 
12. Reklamacje dotyczące Konkursu można zgłaszać ́ w formie elektronicznej na adres 

email: tarasola@tarasola.pl. 
13. Reklamacje będą ̨ rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpłynięcia. 
14. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać ́ dokładny opis reklamacji oraz dane 

Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi. Po rozpoznaniu reklamacji 
Uczestnik zostanie poinformowany w formie e-mailowej o sposobie rozpatrzenia 
reklamacji. 

15. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie:  
https://tarasola.pl/konkurs/regulamin-sfotografuj-tarasole.pdf 
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