Regulamin lokalnego konkursu świątecznego
„Moja oryginalna świąteczna ozdoba”
Zamień dobrą Fotkę na nagrody! Pracuj z IDEAL, wyślij zdjęcia swojej oryginalnej ozdoby
świątecznej i odbieraj nagrody!
Konkurs świąteczny dedykowany jest dla wszystkich pracowników na lokalizacjach w
Niemczech, którzy zatrudnieni są minimum w okresie od 20.12.2021 – 06.01.2022r. i
fizycznie stawią się do pracy w tym czasie zgodnie z obowiązującym harmonogramem
pracy.

§ 1.

Konkurs czas trwania i zasady przystąpienia

1.1.

Czas trwania konkursu to 13.12.2021 – 07.01.2022r.

1.2.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie, aby wziąć w nim udział powinny:
1.2.1. nadesłać do Organizatora minimum 1, maksimum 3 zdjęcia, na których
przedstawią świąteczne ozdoby. Mogą być to oryginalne świąteczne stroiki, ozdoby
choinkowe, wieńce, łańcuchy choinkowe, zawieszki itp. Technika wykonania
ozdoby jest dowolna.
1.2.2. zdjęcie/-cia powinny być nadesłane na adres mailowy fotka@idealgrupa.pl.
1.2.3. zdjęcia powinny być przesłane w nieprzekraczalnym terminie konkursu
zgodnie z p. 1.1. O terminie nadesłania fotografii decyduje data przesłania maila.

§ 2.

Organizator

2.1.

Organizatorem Promocji jest firma Ideal Work Germany spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością (IWG) z siedzibą w Warszawie, ul. Karolkowa 30, 01-207
Warszawa, KRS 361205082, NIP 7010475719.

§ 3.

Kto może być uczestnikiem konkursu

3.1.

Uczestnikiem konkursu może być każdy pracownik zatrudniony przez IDEAL Work
Germany Sp.z o.o., Ideal Work EU Sp.z o.o. i pracujący u klientów wcześniej
wymienionych spółek, który zgłosi swój udział w nim poprzez wysłanie zdjęcia
konkursowego na ww. adres e-mail.

3.2.

Warunkiem koniecznym, aby wziąć udział w konkursie jest podpisana Umowa o
pracę z którąkolwiek z ww. Spółek co najmniej w okresie 20.12.2021 07.01.2022r., oraz w każdym innym okresie, który zawiera w sobie wcześniej
wymieniony okres.

3.3.

Warunkiem koniecznym jest obecność w pracy w dniach tj. od 20.12.2021 –
07.01.2022r.
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3.4.

W przypadku, gdy uczestnik konkursu nie spełni wymagań zawartych w
regulaminie konkursu, przesłane przez niego zdjęcia nie wezmą udziału w
konkursie.

§ 4.

Przebieg Konkursu

4.1.

Uczestnik konkursu zgłasza swoje zdjęcie/-cia do konkursu w okresie 13.12.2021
– 07.01.2022r. na wskazany powyżej adres.

4.2.

Organizator do 24.01.2022r. weryfikuje wszystkie zgłoszenia zgodnie z ww.
zasadami.

4.3.

W okresie od 24.01.2022r. komisja konkursowa wybiera 11 zwycięzców.

4.4.

Zdjęcia biorące udział w konkursie zostaną udostępnione na profilu FB IDEAL
GRUPA
i
IDEAL
WORK
(https://www.facebook.com/IdealGrupaCom,
www.facebook.com/IdealWork/ ) w dniach 24.01.2022 - 27.01.2022r.

§ 5.

Wyłonienie zwycięzców

O zwycięstwie decyduje najwyższa liczba zebranych punktów, które stanowią sumę 3
etapów:
5.1.

15 punktów (30% oceny końcowej) - obecność w pracy w dniach 20.12.2021 07.01.2022r. według ustalonego harmonogramu pracy.

5.2.

15 punktów (30% oceny końcowej) – ilość
pracowników biurowych Grupy Spółek IDEAL.

5.3.

20 punktów (40% oceny końcowej) – ocena zdjęć przez Komisję Konkursową pod
kątem zgodności z tematem konkursu, kreatywności, oryginalności, estetyki
wykonania.

5.4.

Przystępując do konkursu Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na udostępnienie
swoich zdjęć i wizerunku na profilu Facebookowym Grupy Ideal oraz na profilu
IDEAL
WORK
(https://www.facebook.com/IdealGrupaCom,
www.facebook.com/IdealWork/).

§ 6.

Nagrody w konkursie

6.1.

W całym konkursie nagrodzonych zostanie 11 uczestników

6.2.

Pula nagród to:

głosów

przyznanych

przez

Miejsce 1: 1 x hulajnoga elektryczna XIAOMI Mi Essential
Miejsce 2,3,4,5,6: 5 x Smartband XIAOMI Mi Band 5
Miejsce 7,8,9,10,11: 5 x doładowanie Netflix 60zł

§ 7.

Przyznanie nagród konkursowych

7.1.

Ogłoszenie zwycięzców konkursu nastąpi 1 lutego 2022r.

7.2.

Nagrody dostarczone zostaną do zwycięzców nie później niż do 20 lutego 2022r.
drogą pocztową lub bezpośrednio.
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§ 8.

Podatek od nagrody

8.1.

Organizator – jako płatnik – zobowiązany jest pobrać podatek od nagród według
zasad określonych ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 9.

Dane osobowe

9.1.

Administratorem danych osobowych jest Organizator.

9.2.

Dane osobowe Uczestników podane przy rejestracji przetwarzane są na potrzeby
organizacji Promocji przez czas niezbędny do jej przeprowadzenia i rozliczenia.

9.3.

Przekazanie przez Uczestników innych danych osobowych lub wyrażenie zgody na
przetwarzanie ich w innym zakresie niż jest to potrzebne na potrzeby organizacji
Promocji jest dobrowolne i informacja o niej lub zaproszenie do niej nie stanowi
obowiązku udziału dla osoby informowanej o ww. promocji.

§ 10. Postanowienia końcowe
10.1. Organizator zastrzega sobie możliwość indywidualnych decyzji w stosunku do
uczestników konkursu, jeśli jakiekolwiek przesłanki będą mogły świadczyć o
niedopełnieniu obowiązków konkursowych przez uczestnika konkursu.
10.2. Organizator zastrzega sobie możliwość indywidualnych decyzji, jeśli zmianie
ulegną dni robocze u Pracodawcy Użytkownika w okresie świątecznym tj. od
20.12.2021 do 07.01.2022r.
10.3. Reklamacje można składać
fotka@idealgrupa.pl.

na

adres

Organizatora

lub

na

adres

e-mail
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