REGULAMIN KONKURSU
SZUKAMY GIGANTÓW
§1
Cele Konkursu
Konkurs „SZUKAMY GIGANTÓW” jest elementem kampanii wizerunkowej Alchemii:
„Giganci ściągają do Trójmiasta” oraz wsparciem zaplanowanego na wrzesień 2018 eventu
integracyjnego dla pracowników kompleksu biurowego. Głównym celem konkursu jest
budowanie społeczności osób pracujących na terenie Alchemii w kreatywny i nietuzinkowy
sposób. Celem dodatkowym jest promocja wizerunku Alchemii i firmy Torus wśród obecnych
i przyszłych Najemców oraz wszystkich osób pracujących na terenie gdańskiego kompleksu
biurowego. Konkurs ma na celu także promocję aglomeracji trójmiejskiej, jako miejsca
stwarzającego idealne warunki zarówno do rozwoju biznesu, jak i do codziennego życia, a co
za tym idzie – przyciągającego specjalistów z Polski i zagranicy.
§2
Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu jest firma deweloperska Torus sp. z o.o. sp. k. (dalej również:
„Torus” lub „Organizator”).
§3
Uczestnicy Konkursu
1. Konkurs organizowany jest dla osób zatrudnionych w firmach, będących Najemcami lub
przyszłymi Najemcami powierzchni w budynkach kompleksu biurowego „Alchemia”
zlokalizowanego w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 409-415 (dalej również: kompleks
biurowy „Alchemia”) oraz dla użytkowników Alchemii („Uczestnik”), które w terminie
wskazanym w §5 pkt 1 („Termin”) zgłoszą Pracę konkursową spełniającą wymogi
określone w §4 niniejszego Regulaminu („Praca konkursowa”) oraz dostarczą podpisane
Oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu („Oświadczenie”).
Organizator zastrzega sobie prawo do dopuszczenia do udziału w Konkursie osób
niespełniających wyżej wymienionych wymogów.
2. Dostarczenie Oświadczenia zawierającego m.in. udzielenie zgody na: udział w Konkursie,
postanowienia Regulaminu, wykorzystanie danych osobowych Uczestników (dane te będą
wykorzystane wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz realizacji
postanowień Regulaminu), publikację, powielanie oraz rozpowszechnianie Prac
konkursowych, wykorzystanie wizerunku w związku z prowadzeniem fotorelacji i wideo
relacji z Konkursu jest bezwzględnym warunkiem udziału w Konkursie.
§4
Zasady ogólne Konkursu
1. Konkurs organizowany przez Torus jest konkursem fotograficznym, a jego tytuł brzmi
„SZUKAMY GIGANTÓW” (dalej również: „Konkurs”).
2. Zadaniem Uczestnika jest sfotografowanie znajdującego się na terenie aglomeracji
trójmiejskiej dowolnego obiektu (np. architektonicznego lub związanego z naturą), w
którym można doszukać się podobieństwa do wyrazu twarzy i spojrzenia Giganta.
3. Charakter wyżej wspomnianego podobieństwa jest kwestią umowną. Organizator
pozostawia duże pole do samodzielnej interpretacji zadania przez Uczestnika.

4. Inspiracje oraz przykłady fotografii zgodnych z ideą zadania konkursowego Organizator
będzie publikować na facebook.com/AlchemiaGdansk – w postach konkursowych oraz w
dedykowanej Konkursowi galerii zdjęć.
5. Dopuszczalna jest delikatna modyfikacja zdjęcia przez Uczestnika tak, by spełniała ona
kryteria Pracy konkursowej – np. retusz lub dodanie elementów graficznych.
6. Prace konkursowe należy nadsyłać w postaci cyfrowej na adres: konkurs@torus.pl,
wpisując w tytule maila: „GIGANCI”, a w treści podając opis zdjęcia, imię i nazwisko,
nazwę firmy oraz numer telefonu.
7. Prace konkursowe złożone po upływie Terminu nie będą brały udziału w Konkursie.
8. Prace konkursowe mogą zostać wykonane za pomocą dowolnego sprzętu, tj. aparatu
fotograficznego cyfrowego lub analogowego, telefonu komórkowego, tabletu, itp.
9. Nadsyłane Prace konkursowe muszą spełniać następujące parametry techniczne: plik JPG
z najniższą kompresją, minimalna rozdzielczość 2480x2480 (proporcja 1:1) lub 2480x3509
(proporcja 3:2), przestrzeń kolorów RGB
10. Prace niepodpisane, niezawierające wszystkich danych, anonimowe lub niespełniające
innych wymogów przewidzianych w Regulaminie, nie będą zakwalifikowane do Konkursu.
11. Każdy Uczestnik konkursu może wykonać i zgłosić do konkursu maksymalnie dwie Prace
konkursowe.
12. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie
zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
13. Dane osobowe Uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą
udostępniane podmiotom trzecim.
14. Naruszenie przez Uczestnika Konkursu któregokolwiek z warunków Konkursu lub
postanowień Regulaminu, w tym Terminu, wymagań dot. Prac konkursowych lub
niezłożenie Oświadczenia oznaczać będzie niezakwalifikowanie Pracy konkursowej do
Konkursu lub utratę prawa do nagrody/wyróżnienia.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu, nierozstrzygania o wynikach
Konkursu i nieprzyznania nagród, jeżeli do upływu Terminu zgłoszonych i
zakwalifikowanych do Konkursu zostanie mniej niż 5 (pięć) Prac Konkursowych.
§5
Terminy
1. Konkurs rozpoczyna się 11 sierpnia 2017 r. i trwać będzie do 31 sierpnia 2018 r.
2. Z zastrzeżeniem §4 pkt 15 Regulaminu, wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w terminie, o
którym mowa w §6 pkt 4 niniejszego Regulaminu.
3. Prace konkursowe zostaną również wyeksponowane w ramach wystawy trwającej od 15
września 2018 r. do 30 września 2018 r.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów trwania Konkursu oraz wystawy.
§6
Wyniki Konkursu
1. Jury powołane przez Organizatora, wyłoni spośród przekazanych Prac konkursowych
laureatów Konkursu.
2. W składzie jury zasiądzie: Magdalena Mrozik (malarka, projektant w dziale projektowym
Torusa), Monika Brzozowska (kierownik działu marketingu Torusa), Dżafar Bajraszewski
(przedstawiciel pracowni architektonicznej APA Wojeciechowski), Piotr Wittman
(fotograf) oraz Adam Chyliński (Dyrektor Kreatywny TOFU Studio).
3. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, inwencja twórcza i oryginalność.
4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas eventu dla Alchemików zaplanowanego na
wrzesień 2018 r. organizowanego na terenie Alchemii (uczestnicy Konkursu zostaną

poinformowani o szczegółach eventu drogą mailową.). Wyniki Konkursu zostaną również
ogłoszone na stronie www.alchemia.gda.pl, www.torus.pl, facebook.com/torusdeweloper
oraz facebook.com/AlchemiaGdansk. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
powyższego terminu.
5. Wszystkie zgłoszone Prace konkursowe opublikowane zostaną na stronie internetowej
www.alchemia.gda.pl, na profilu facebook.com/AlchemiaGdansk oraz zaprezentowane na
terenie kompleksu biurowego „Alchemia” w miejscach ustalonych przez Organizatora.
§7
Nagrody
1. Nagrodą główną w Konkursie jest kamera sportowa GOPRO HERO5 Session.
Organizator zapewnia rozliczenie podatkowe nagrody.
2. Poza nagrodą główną Jury wytypuje maksymalnie 3 dodatkowe nagrody – wyróżnienia dla
zgłoszonych Prac konkursowych, które zostaną nagrodzone książką.
3. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna.
4. Przyznane przez Jury nagrody i wyróżnienia nie podlegają zamianie na inne nagrody
rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.
5. O terminie i sposobie wręczenia nagród oraz wyróżnień Organizator poinformuje w
odrębnej informacji. W przypadku nieodebrania przez laureata nagrody w terminie
wskazanym przez Organizatora, nagroda przepada.
§8
Postanowienia końcowe:
1. Przekazując Pracę konkursową, Uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy na stronie
internetowej www.alchemia.gda.pl, facebook.com/AlchemiaGdansk, www.torus.pl,
facebook.com/torusdeweloper oraz na terenie kompleksu biurowego Alchemia w miejscu
ustalonym przez Organizatora.
2. Zgłaszając Pracę konkursową, Uczestnik:
a. akceptuje Regulamin Konkursu,
b. wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie praw majątkowych do nadesłanej Pracy
konkursowej,
c. oświadcza, że nadesłana przez niego Praca konkursowa nie narusza praw ani dóbr
osobistych osób trzecich,
d. posiada zgodę osób przedstawionych na zdjęciach na publikację ich wizerunku
e. przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia, które mogłyby być kierowane przeciwko
Organizatorowi wynikające z dysponowania prawami autorskimi, zgodami na
rozpowszechnianie wizerunku lub naruszeniem praw i dóbr osobistych osób
trzecich.
3. Regulamin niniejszego Konkursu będzie dostępny na stronie www.alchemia.gda.pl oraz w
siedzibie firmy Torus.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zmian
przepisów prawnych lub innych zdarzeń mających wpływ na Konkurs.
b) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu.

5. Dodatkowe informacje o konkursie lub odpowiedzi na pytania można uzyskać mailowo,
pisząc na adres konkurs@torus.pl.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie
odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach promocyjnych mają jedynie
charakter informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
8. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią
promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu
art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. Nr 68,
poz. 341 z późn. zm.).

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU
OŚWIADCZENIE
1. Wyrażam zgodę na udział w Konkursie pod nazwą: „SZUKAMY GIGANTÓW”
(„Konkurs”) organizowanym przez Torus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z
siedzibą w Gdańsku, aleja Grunwaldzka 415, 80-309 Gdańsk, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000315222 („Organizator”);
2. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść
oraz wyrażam zgodę na zasady uczestnictwa w Konkursie;
3. Oświadczam, że Praca konkursowa została wykonana przeze mnie i nie narusza
jakichkolwiek praw osób trzecich; w przypadku zgłoszenia roszczeń przez osobę trzecią,
zobowiązuję się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności;
4. Wyrażam zgodę oraz upoważniam Organizatora do nieodpłatnego korzystania ze zgłoszonej
Pracy konkursowej w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, a w szczególności
do: (i) publicznego wystawiania, wyświetlania i prezentacji Pracy konkursowej (w tym na
stronach
internetowych:
www.alchemia.gda.pl,
www.torus.pl,
facebook.com/AlchemiaGdansk, facebook.com/torusdeweloper oraz na terenie kompleksu
biurowego Alchemia w miejscu ustalonym przez Organizatora (ii) wytwarzania egzemplarzy
Pracy konkursowej techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową, (iii) zapisywania Pracy konkursowej w pamięci komputera lub sieci informatycznej
w celu późniejszego wykorzystania przez Organizatora, (iv) rozpowszechniania Pracy
konkursowej, w szczególności poprzez prezentowanie Pracy w postaci ilustracji, zdjęć, jak
również publikowanie prac konkursowych na stronach internetowych Organizatora lub
gazecie „Alchemist”;
5. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora (jako administratora
danych) moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wieku, adresu, adresu email w celu realizacji postanowień Regulaminu i organizacji Konkursu. Jednocześnie
oświadczam, że zostałem poinformowany, że: (i) podanie danych osobowych jest
dobrowolne, ale jest niezbędne do organizacji Konkursu, (ii) przysługuje mi prawo dostępu
do treści danych osobowych oraz ich poprawienia, modyfikowania lub usunięcia oraz (iii) na
podstawie art. 32 ust.1 pkt.7 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
przysługuje mi prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania
przetwarzania moich danych osobowych;
6. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji od Organizatora dot. Konkursu.
7. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora mojego wizerunku w związku z
prowadzeniem fotorelacji, wideorelacji z przeprowadzenia Konkursu.
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
(imię, nazwisko, dane kontaktowe)
………………………………………………….
(podpis)
Gdańsk, dnia ……………………………………

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszym oświadczam, że zostałem poinformowany, że:
1. podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do organizacji Konkursu i
uczestnictwa w Konkursie,
2. przetwarzanie Danych Osobowych jest konieczne celem ustalenia praw autorskich do Prac
konkursowych, a także rozliczenia przyznanych nagród zgodnie z warunkami Konkursu,
3. Dane Osobowe będą przetwarzane przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, i
zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. tekst jednolity z
dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz. U z 2016 r. poz. 922, i z 2018 r. poz. 138) (dalej: RODO) i
zgodnie z tymi przepisami,
4. przysługuje mi prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania, do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem, oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,
5. Dane Osobowe będą przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, do czasu ich przedawnienia,
6. Dane Osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały
profilowaniu,
7. przysługuje mi prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych
Osobowych, z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją,
8. Dane Osobowe będą przechowywane przez Organizatora przez okres 2 lat, licząc od początku
roku następującego po roku, w którym wyrażona została zgoda na przetwarzanie Danych
Osobowych.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższą klauzulą informacyjną.

……………………………………………………………..
(data, podpis)

