
REGULAMIN wykorzystania voucherów dla laureatów 

konkursu CEWE Photo Award 2021 Our world is beautiful 

1. Niniejszy regulamin dotyczy Voucherów wydawanych zwycięzcom konkursu CEWE Photo Award 2021 

Our world is beautiful (organizator konkursu: CEWE Stiftung & Co. KGaA z siedzibą w Oldenburgu w 

Niemczech), którzy podali adres zamieszkania w Polsce.  

2. Vouchery mogą zostać zrealizowane jedynie na terenie Polski przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz 

jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 33[1] Kodeksu cywilnego (tzw. ułomne osoby prawne), 

które nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT), a ich miejscem 

stałego zamieszkania, bądź siedziby jest terytorium Unii Europejskiej.  

3. Przez Voucher należy rozumieć instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia przez CEWE 

sp. z o.o. jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za wykonanie Fotoproduktu CEWE przy 

zachowaniu postanowień niniejszego Regulaminu. 

4. Wydawcą Voucherów jest CEWE sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie Koźle, ul. Strzelecka 11, wpisana 

do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000175864, NIP 749-00-03-238, kapitał zakładowy w 

wysokości 18.587.500 PLN opłacony w całości. 

5. Vouchery można wykorzystać na zakup dowolnych CEWE Fotoproduktów dostępnych w momencie 

składania zamówienia w serwisie www.cewe.pl , w programie CEWE Fotoświat pobranym ze serwisu 

www.cewe.pl oraz w aplikacji mobilnej CEWE, w przypadku złożenia zamówienia z opcją dostawy 

pocztą, kurierem lub odbiorem w paczkomacie - na terenie kraju. 

6. CEWE Fotoprodukty dzielą się na następujące grupy produktowe:  

• CEWE FOTOKSIĄŻKI, 

• Zdjęcia, 

• Fotoplakaty i CEWE FOTOOBRAZY, 

• CEWE FOTOKARTKI, 

• Fotoprezenty, 

• Etui na smartfony, 

• CEWE FOTOKALENDARZE, 

• Wizytówki. 

 

7. Voucher realizuje się przez wykorzystanie kodu, który jest na nim podany. Do realizacji Vouchera 

wymagane jest założenie konta w serwisie www.cewe.pl . 

8. Wyłonieni zwycięzcy (wg publikacji na stronie konkursu: https://contest.cewe-

fotoksiazka.pl/cewephotoaward-2021/pl_pl/p/winners#/) otrzymują Vouchery w formie kodów na 

fotoprodukty CEWE, o wartości 100 Euro – za uzyskanie w klasyfikacji miejsca w przedziale od 31. do 

1000. miejsca. Wartość Vouchera przeliczona jest na PLN wg średniego kursu NBP z 12.07.2021 r. czyli 

4,56 zł. Kod można zrealizować wyłącznie w przypadku zamówień internetowych. W celu realizacji 

Vouchera i skorzystania z pełnej gamy funkcji projektowych naszych fotoproduktów zalecamy pobranie 

naszego bezpłatnego programu projektowego: CEWE FOTOŚWIAT (program dostępny jest do pobrania 
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na stronie www.cewe.pl/pobierz-program.html). Po jego zainstalowaniu można indywidualnie 

skonfigurować fotoprodukty CEWE. Przed złożeniem zamówienia należy wprowadzić i potwierdzić 

otrzymany kod. Indywidualny kod rabatowy przekazywany jest zwycięzcy droga mailową na adres 

email podany podczas rejestracji do konkursu. 

9. Przy realizacji zamówienia z wykorzystaniem kodu z Vouchera, mają również zastosowanie dostępne w 

serwisie www.cewe.pl : 

• Warunki Realizacji Zleceń,  

• Polityka prywatności, 

• Zasady Ochrony Danych Osobowych. 

 

10. Jak zrealizować kod z Vouchera: 

Odwiedź nasz serwis internetowy www.cewe.pl  

a. Stwórz swój wybrany CEWE Fotoprodukt, a następnie na etapie podsumowania zamówienia 

wprowadź i zatwierdź indywidualny kod, umieszczony na Karcie Upominkowej. 

b. Podczas składania zamówienia wybierz opcję dostawy pocztą, kurierem lub odbiór w 

paczkomacie. 

11. Warunki realizacji: 

Wykorzystanie kodu z Vouchera 

a) Voucher realizuje się poprzez wykorzystanie kodu, który na nim widnieje. 

b) Voucher można zrealizować do 31.12.2024 roku. 

c) Kod z Vouchera należy wprowadzić i zatwierdzić w koszyku zakupowym, na końcowym 

etapie realizacji zamówienia online w serwisie www.cewe.pl, w programie CEWE 

FOTOŚWIAT pobranym ze strony www.cewe.pl, lub w aplikacji mobilnej CEWE. 

d) W trakcie składania zamówienia można zastosować tylko jeden kod zmieniający wartość 

zamówienia (kod z Vouchera albo inny kod upoważniający do zmiany ceny). 

e) Brak wpisania kodu spowoduje naliczenie opłat w standardowych cenach. 

f) Z Vouchera można skorzystać tylko jeden raz. Niewykorzystana wartość Vouchera ulega 

przepadkowi. 

g) Nie jest możliwa wypłata równowartości Vouchera lub pozostałej niewykorzystanej kwoty. 

h) Realizację Vouchera nie można łączyć z obowiązującymi w chwili składania zamówienia 

rabatami lub promocjami. 

12. Regulamin dostępny jest w serwisie www.cewe.pl  

13. Prawem właściwym jest prawo polskie.  

14. CEWE sp. z o.o. może zmienić niniejszy Regulamin z ważnej przyczyny, jaką jest:  

a) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni przez uprawnione 

organy, mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkująca koniecznością jego 

dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich wykładni;  
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b) usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu 

zgłaszanych przez osoby uprawnione do realizacji Voucherów;  

c) zmiana lub rozbudowa istniejących funkcjonalności bądź dodania nowych funkcjonalności 

związanych z realizacją Voucherów;  

d) bezpieczeństwo osób uprawnionych do realizacji Voucherów, w tym w szczególności 

konieczność przeciwdziałania nadużyciom.  

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23.11. 2021 r.  

 

W razie pytań czy wątpliwości – dzwoń pod numer serwisu CEWE  – przed wysłaniem zamówienia! 

 

77 406 31 80* 

pn. – pt. 9:00-22:00 

sob. – niedz. 10:00- 22:00 

*opłata wg cennika operatora 

 

 


