
Regulamin konkursu CITY AFTER EIGHT 
 
1. Organizatorem konkursu fotograficznego „City AFTER EIGHT”, zwanego dalej Konkursem, 

jest Nestlé Polska S.A. z siedzib¹ w Warszawie przy ul. Szturmowej 2, wpisana do rejestru 
przedsiêbiorców prowadzonego przez S¹d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydzia³ 
Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego, numer KRS 0000025166 - dystrybutor 
miêtowych czekoladek marki AFTER EIGHT, zwana dalej Organizatorem.  

2. W Konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ osoby maj¹ce pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych, a na 
zasadach okreœlonych w kodeksie cywilnym równie¿ osoby nie maj¹ce pe³nej zdolnoœci do 
czynnoœci prawnych, zarówno zawodowi fotograficy, studenci fotografii jak i amatorzy. W 
Konkursie nie mog¹ wzi¹æ udzia³u pracownicy Organizatora, jak równie¿ cz³onkowie ich 
najbli¿szej rodziny (m¹¿, ¿ona, zstêpni, wstêpni, rodzeñstwo, teœciowie). Powy¿sze 
postanowienie stosuje siê równie¿ do pracowników Sensors PR sp. z o.o. i cz³onków ich 
najbli¿szej rodziny. Osoby uprawnione do wziêcia udzia³u w Konkursie, które wyœl¹ fotografie 
na Konkurs wraz ze zg³oszeniem udzia³u w Konkursie staj¹ siê jego uczestnikami, zwanymi 
dalej Uczestnikami. 

3. Konkurs ma zasiêg ogólnopolski. Udzia³ w Konkursie jest bezp³atny. 
4. Tematem Konkursu jest ¿ycie miasta po godzinie ósmej wieczorem.  
5. Na Konkurs mo¿na nadsy³aæ wy³¹cznie fotografie spe³niaj¹ce nastêpuj¹ce warunki: 
a) do fotografii do³¹czony bêdzie wype³niony i podpisany przez Uczestnika lub jego 

przedstawiciela ustawowego formularz zg³oszenia udzia³u w Konkursie, który stanowi 
za³¹cznik nr 1 do Regulaminu, dostêpny na stronie internetowej 
www.sensors.pl/cityaftereight, umieszczony w oddzielnej kopercie;  

b) fotografie zosta³y wykonane przez Uczestnika; 
c) fotografie nie by³y nigdy wczeœniej publikowane i nie by³y zg³aszane do innych konkursów 

fotograficznych; 
d) na fotografiach nie znajduj¹ siê inne osoby ni¿ Uczestnik, chyba ¿e te inne osoby bêd¹ 

jedynie stanowiæ szczegó³ ca³oœci takiej jak zgromadzenie, publiczna impreza albo wyrazi³y 
zgodê na wykorzystanie ich wizerunku w fotografiach nadsy³anych na Konkurs (warunkiem 
jest wype³nienie przez ka¿d¹ z osób znajduj¹cych siê na fotografii lub ich przedstawicieli 
ustawowych Oœwiadczenia, które stanowi za³¹cznik nr 2 do Regulaminu, dostêpny na stronie 
internetowej www.sensors.pl/cityaftereight, i do³¹czenie tego Oœwiadczenia/ Oœwiadczeñ 
przez Uczestnika do formularza zg³oszenia udzia³u w Konkursie); 

e) fotografie nie powinny w jakikolwiek sposób naruszaæ praw osób trzecich, a zw³aszcza praw 
autorskich - odpowiedzialnoœæ za ewentualne naruszenie praw osób trzecich ponosiæ bêd¹ 
Uczestnicy, a Organizatorowi przys³ugiwaæ bêd¹ roszczenia zwrotne do Uczestników;  

f) fotografie nie bêd¹ narusza³y zasad wspó³¿ycia spo³ecznego lub dobrych obyczajów; 
g) fotografie spe³niaæ bêd¹ poni¿sze warunki techniczne: 

· odbitki czarno-bia³e oraz barwne w formacie nie mniejszym ni¿ A5 (15 x 21 cm) i nie 
wiêkszym ni¿ 30 x 40 cm lub 

· odbitki czarno-bia³e oraz barwne z plików cyfrowych (min. 300 dpi) w formacie nie 
mniejszym ni¿ A5 (15 x 21 cm) i nie wiêkszym ni¿ 30 x 40 cm; 

h) fotografie bêd¹ opisane w nastêpuj¹cy sposób: 
· na ka¿dej odbitce podane bêdzie pe³ne imiê i nazwisko Uczestnika - autora fotografii; 
· na ka¿dej odbitce bêdzie znajdowaæ siê informacja, czy fotografia jest pojedyncza 

(poj.), czy stanowi czêœæ cyklu (rep.); 
· na ka¿dej odbitce podany bêdzie tytu³ fotografii b¹dŸ tytu³u serii fotografii (w 

przypadku cykli fotograficznych nale¿y równie¿ podaæ kolejnoœæ fotografii w serii); 
· na odbitkach bêdzie siê znajdowa³ komentarz do fotografii /serii fotografii 

(nieobowi¹zkowo); 
i) nadsy³ane fotografie bêd¹ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
6. Jeden Uczestnik mo¿e nades³aæ na Konkurs nie wiêcej ni¿ 10 fotografii (dziesiêæ 

pojedynczych fotografii lub cykl fotografii obejmuj¹cy nie wiêcej ni¿ 10 fotografii).   
7. Fotografie wraz ze zg³oszeniem udzia³u w Konkursie nale¿y nadsy³aæ od dnia og³oszenia 

Konkursu do dnia 31 sierpnia 2005r. (decyduje data otrzymania fotografii wraz ze zg³oszeniem 
udzia³u w Konkursie przez Organizatora) na nastêpuj¹cy adres: 

Sensors PR sp. z o.o. 
ul. Marynarska 11 
02-674 Warszawa 
z dopiskiem Konkurs „City AFTER EIGHT” 



8. Fotografie nie spe³niaj¹ce warunków Regulaminu, nades³ane po terminie, uszkodzone lub 
zniszczone nie bêd¹ brane pod uwagê w Konkursie. 

9. Organizator nie jest zobowi¹zany do odsy³ania Uczestnikom fotografii nadsy³anych na 
Konkurs, w tym równie¿ takich fotografii, które nie bêd¹ brane pod uwagê w Konkursie. Po 
zakoñczeniu Konkursu Organizator bêdzie uprawniony do zniszczenia nades³anych fotografii. 

10. Fotografie nades³ane na Konkurs, spe³niaj¹ce warunki Regulaminu, bêd¹ oceniane przez 
piêcioosobowe jury, w którego sk³ad wejd¹: Chris Niedenthal (przewodnicz¹cy), Tadeusz 
Rolke, Anna Brzeziñska, Michelle Ward i Wojciech Wieteska. 

11. Spoœród wszystkich fotografii nades³anych na Konkurs, spe³niaj¹cych warunki Regulaminu, 
Jury, w drodze g³osowania wiêkszoœci¹ g³osów, dokona wyboru dwudziestu najlepszych 
fotografii i przyzna Uczestnikom – autorom tych fotografii, nagrody lub nagrody i wyró¿nienia, 
zgodnie z punktami 13 -16 Regulaminu. Decyzja jury jest ostateczna i prawnie wi¹¿¹ca, i nie 
przys³uguje od niej odwo³anie. 

12. Obrady jury maj¹ce na celu rozstrzygniêcie Konkursu odbêd¹ siê w dniach 1-5 wrzeœnia 2005.  
13. Uczestnicy – autorzy jednej lub wiêcej z dwudziestu najlepszych fotografii wybranych przez 

jury zostan¹ nagrodzeni w ten sposób, ¿e ich fotografie wybrane przez jury zostan¹ 
wystawione na ogrodzeniu £azienek Królewskich w Warszawie przez okres od dnia 12 
wrzeœnia do dnia 10 paŸdziernika 2005r. wraz z podaniem nazwisk Uczestników – autorów 
nagrodzonych fotografii. Wraz z ka¿d¹ z ww. nagród zostanie przyznane œwiadczenie 
pieniê¿ne w wysokoœci 11% wartoœci nagrody.  

14. Spoœród dwudziestu najlepszych fotografii, o których mowa w punkcie 11, jury, w drodze 
g³osowania wiêkszoœci¹ g³osów, dokona wyboru trzech najlepszych fotografii i przyzna 
Uczestnikom – autorom tych fotografii, nagrody, o których mowa w punkcie 15  za zajêcie 
odpowiednio pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca w Konkursie albo dokona wyboru 
dwóch najlepszych fotografii i trzech fotografii zas³uguj¹cych na wyró¿nienie i przyzna 
Uczestnikom – autorom tych fotografii nagrody, o których mowa w punkcie 15 za zajêcie 
odpowiednio drugiego lub trzeciego miejsca oraz trzy wyró¿nienia w Konkursie, o których 
mowa w punkcie 16.    

15. Nagrody w Konkursie: 
· za zajêcie pierwszego miejsca – nagroda w wysokoœci 5 000 z³.  
· za zajêcie drugiego miejsca – nagroda w wysokoœci 3 000 z³. 
· za zajêcie trzeciego miejsca – nagroda w wysokoœci 2 000 z³. 

16. Wyró¿nienia w Konkursie - je¿eli w opinii jury ¿adna z fotografii nie bêdzie zas³ugiwa³a na 
przyznanie nagrody za zajêcie pierwszego miejsca, jury przyzna, w miejsce tej nagrody, 3 
wyró¿nienia w Konkursie w wysokoœci 1.500 z³. ka¿de wyró¿nienie.  

17. Nagrody i wyró¿nienia przyznawane w Konkursie podlegaj¹ zrycza³towanemu podatkowi 
dochodowemu od osób fizycznych, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych. P³atnikiem podatku jest Organizator. Wydanie nagród i 
wyró¿nieñ nast¹pi po pobraniu przez Organizatora ww. podatku od Uczestników 
uprawnionych do otrzymania nagrody lub wyró¿nienia. Organizator ma prawo potr¹ciæ kwotê 
nale¿nego podatku zrycza³towanego ze œwiadczenia pieniê¿nego, o którym mowa w punkcie 
13 lub z nagród i wyró¿nieñ, o których mowa w punktach 15 i 16 Regulaminu.  

18. Wyniki Konkursu zostan¹ og³oszone na stronie www.sensors.pl/cityaftereight w terminie do 
dnia 12 wrzeœnia 2005r. Ponadto ka¿dy z Uczestników uprawnionych do otrzymania nagrody 
lub wyró¿nienia zostanie powiadomiony o wynikach Konkursu i terminie wernisa¿u 
otwieraj¹cego wystawê, o której mowa w punkcie 13, na którym zostan¹ wrêczone nagrody 
lub nagrody i wyró¿nienia, telefonicznie lub listem poleconym wys³anym niezw³ocznie po 
rozstrzygniêciu Konkursu. Uczestnicy uprawnieni do otrzymania nagrody lub wyró¿nienia, 
którzy nie bêd¹ mogli wzi¹æ udzia³u w ww. wernisa¿u, otrzymaj¹ nagrodê lub wyró¿nienie 
przesy³k¹ kuriersk¹ wys³an¹ w terminie do 7 dni od daty wernisa¿u. Organizator zastrzega 
sobie mo¿liwoœæ zmiany terminu wernisa¿u, za uprzednim telefonicznym lub listownym 
powiadomieniem Uczestników uprawnionych do otrzymania nagrody lub wyró¿nienia.   

19. Zgodnie z art. 921 § 3 k.c., Organizator nabywa w³asnoœæ egzemplarzy nagrodzonych 
fotografii z chwil¹ przyznania nagród lub wyró¿nieñ. W stosunku do nagrodzonych lub 
wyró¿nionych fotografii Organizator nabywa bezp³atn¹ licencjê uprawniaj¹c¹ go do: 

a. wyeksponowania fotografii na ogrodzeniu £azienek Królewskich przez okres miesi¹ca 
od 12 wrzeœnia do 10 paŸdziernika 2005 roku oraz na wernisa¿u, o którym mowa w 
punkcie 18 Regulaminu; 

b. obróbki graficznej fotografii uwarunkowanej wykorzystaniem fotografii zgodnie z 
Regulaminem; 

c. Reprodukcji, zwielokrotniania, utrwalania i rozpowszechniania fotografii w zwi¹zku z 
promocj¹ Konkursu i informowania o nim lub o jego wynikach. 



20. Okreœlone w punkcie 19 uprawnienia Organizatora nie stwarzaj¹ obowi¹zku skorzystania z 
nich. 

21. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania lub przed³u¿enia Konkursu lub zmiany jego 
zasad, za uprzednim podaniem informacji o ka¿dej zmianie na stronie 
www.sensors.pl/cityaftereight. 

22. Poprzez nades³anie fotografii na Konkurs wraz ze zg³oszeniem udzia³u w Konkursie, 
Uczestnik wyra¿a zgodê na udzia³ w Konkursie na warunkach wynikaj¹cych z Regulaminu 
oraz na wykorzystanie wizerunku Uczestnika, jeœli jego wizerunek znajdowa³ siê bêdzie na 
fotografiach nades³anych na Konkurs. 

23. Dane osobowe Uczestników przetwarzane bêd¹ przez Organizatora wy³¹cznie w zakresie 
niezbêdnym do przeprowadzenia Konkursu. Podanie danych osobowych Uczestników jest 
dobrowolne. Uczestnicy maja prawo wgl¹du do swoich danych oraz ich poprawiania. 

24. Wszelkie informacje o Konkursie oraz Regulamin Konkursu dostêpne bêd¹ na stronie 
www.sensors.pl/cityaftereight, od dnia og³oszenia o Konkursie do 10 paŸdziernika 2005r.  
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