
Regulamin konkursu fotograficznego na najlepsze zdjęcie z Ford Kite Cup: 
 
1. śeby wziąć udział w konkursie trzeba być zarejestrowanym uŜytkownikiem My Sony w portalu www.sony.pl (rejestracji moŜna 
dokonać bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu). 
2. KaŜdy uczestnik moŜe nadesłać tylko jedną pracę. 
3. MoŜna zgłaszać prace tylko i wyłącznie swojego autorstwa. 
4. Zdjęcia nie mogą być poddawane edycji, a ich maksymalny cięŜar nie powinien przekraczać 1 MB.  
5. Nadesłanie zdjęcia będzie traktowane jednoznacznie jako zgoda na opublikowanie w/w na stronach www.sony.pl, www.fotopolis.pl i 
www.fordcup.pl oraz jako oświadczenie, Ŝe wszelkie prawa autorskie przysługują jedynie nadsyłającemu. 
6. Do zaspokojenia ew. roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich do przesłanych / prezentowanych prac zobowiązany 
jest zgłaszający/a zdjęcie do konkursu. 
7. Pod uwagę będą brane zgłoszenia przysyłane wyłącznie w trakcie trwania konkursu (24.07–31.08.2006). Wyniki zostaną ogłoszone 
do końca września 2006. 
8. Organizatorem konkursu jest Sony Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 58. 
9. Jury w składzie: Mariusz Jasiński, Łukasz Nazdraczew,  Piotr Parvi, Michał Sułkiewicz w/g subiektywnej oceny wyłoni spośród 
wszystkich nadesłanych prac - najciekawsze propozycje. 
10. Jury weźmie pod uwagę wyłącznie zgłoszenia zawierające: imię i nazwisko autora oraz dokładny adres pocztowy i 
mailowy. 
11. Po zamknięciu konkursu i wyłonieniu laureatów na stronach www.sony.pl opublikowana zostanie lista Zwycięzców. 
12. Nagrody: 
I. Za pierwsze miejsce: lustrzanka cyfrowa A100 z obiektywem 18- 70 mm (DSLR-A100K) 

II. Za miejsce 2, 3, 4, 5 i 6:  torba sportowa α 

III. Za miejsce 7, 8, 9, 10 i 11: kurtka α 
IV. WyróŜnienia: 

- koszulki α 

- czapeczki α 

- smycze α 
- i inne 
13. Jeśli znajdziesz się w gronie Zwycięzców, otrzymasz e-powiadomienie (pierwszych 11 osób). 
14. Gdyby na mocy obowiązujących przepisów podatkowych Zwycięzca Konkursu był zobowiązany do opłacenia podatku dochodowego 
od wartości otrzymanej nagrody, wspomniany podatek pokryje organizator konkursu. 
15. Nagroda w konkursie zostanie przekazana Zwycięzcy lub upowaŜnionej przez niego osobie (pisemne pełnomocnictwo). O sposobie 
przekazania nagrody Zwycięzca zostanie poinformowany w e-powiadomieniu. Nie ma moŜliwości wymiany nagrody na inną ani 
otrzymania równowartości pienięŜnej.  
16. Jeśli Zwycięzca nie potwierdzi wygranej (odpowiadając na maila informującego o zwycięstwie) w terminie do 14 dni od otrzymania 
e-powiadomienia, Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia kolejnego Zwycięzcy. 
17. Przystąpienie do konkursu a tym samym podanie danych jest dobrowolne. 
Dane osobowe będą wykorzystane jedynie do celów związanych z konkursem. 
18. KaŜdy z biorących udział w konkursie, poprzez przystąpienie do konkursu, akceptuje warunki niniejszego regulaminu. 
 

 

 


