
REGULAMIN KONKURSU „Zdj´cie z wakacji”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs „Zdj´cie z wakacji”, zwany dalej „Konkursem” jest organizowany na zasadach okreÊlonych w niniejszym 
Regulaminie, zgodnie z powszechnie obowiàzujàcymi przepisami prawa. 

2. Organizatorem Konkursu jest Sun House Media z siedzibà w Warszawie 02-970, ul. Zap∏ocie 24F, wydawca 
magazynu fotopolis.pl, zwana dalej „Fotopolis” lub “Organizator”.

II. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich fotografujàcych i pe∏noletnich osób z zastrze˝eniem 
pkt 2 i 3.

2. Osoby niepe∏noletnie mogà wziàç udzia∏ w konkursie za pisemnà zgodà rodziców. TreÊç oÊwiadczenia dostarczy 
organizator na ˝àdanie uczestnika konkursu.

3. W konkursie nie mogà braç udzia∏u pracownicy Organizatora oraz osoby wspó∏pracujàce z Organizatorem na 
podstawie umowy cywilnoprawnej, a tak˝e cz∏onkowie rodzin ww. osób. Za cz∏onków rodzin pracowników 
lub wspó∏pracowników Organizatora uznaje si  ́wst´pnych, zst´pnych, rodzeƒstwo, ma∏˝onka oraz osoby 
pozostajàce w stosunku przysposobienia, a tak˝e wst´pnych, zst´pnych oraz rodzeƒstwo i osoby 
przysposobione przez ma∏˝onka pracownika lub wspó∏pracownika Organizatora.

III. ZASADY KONKURSU

1. Czas trwania i przebieg Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna si´ w dniu 20 lipca 2010 roku i trwa do dnia 11 sierpnia 2010. 
2. Og∏oszenie wyników Konkursu odb´dzie si´ w dniu 16 sierpnia 2010 roku. 

2. Zg∏oszenie do udzia∏u w Konkursie

1. Zg∏oszenia do konkursu mo˝na dokonaç na stronie: eos550d.fotopolis.pl, w zak∏adce “konkurs”, post´pujàc wg 
instrukcji z tej strony

2. Zg∏oszenie do konkursu obejmuje:
a. odpowiedê na pytanie: Gdybyś dysponował lustrzanką Canon 550D - w jaki sposób 

udoskonaliłoby to Twoje wakacyjne zdjęcie?
b. dodanie zdj´cia

3. Ka˝dy uczestnik mo˝e nades∏aç maksymalnie 1 zg∏oszenie do konkursu. Waga pojedynczej pracy nie mo˝e przekroczyç 
500kb.

4. Najciekawsze zg∏oszenia b´dà publikowane przez Organizatora w galerii konkursowej jeszcze przed og∏oszeniem 
wyników konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania zdj´ç z publikacji w galerii tak˝e ju˝ po ich 
opublikowaniu.

5. Osoba spe∏niajàca wymogi okreÊlone w cz´Êci II niniejszego Regulaminu po wykonaniu czynnoÊci opisanych w ust. 1 i 
2 powy˝ej staje si´ Uczestnikiem Konkursu.  

 
3. Rozstrzygni´cie konkursu

1. SpoÊród zg∏oszeƒ nades∏anych przez Uczestników zgodnie z Punktem 1 i 2 powy˝ej, jury w którego sk∏ad wejdà 
przedstawiciele Organizatora wybierze autora najciekawszej pracy po∏àczonej z najciekawszà odpowiedzià 
na pytanie, którym przyzna nast´pujàce nagrody:

• 1 nagroda - aparat Canon EOS 550D z obiektywem kitowym
2. Obrady jury sà tajne. Jury zastrzega sobie prawo do innego podzia∏u nagród. Decyzja jury jest ostateczna i nie 

przys∏uguje od niej odwo∏anie. Decyzja jury zostanie opublikowana do 16 sierpnia 2010 na ∏amach 
fotopolis.pl



4. Deklaracje

1. Przystàpienie do udzia∏u w Konkursie jest równoznaczne z akceptacjà postanowieƒ niniejszego Regulaminu.  
2. Przystàpienie do udzia∏u w Konkursie jest równoznaczne z wyra˝eniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 
danych osobowych. 

3. Organizator informuje Uczestników, ˝e ich dane osobowe b´dà przetwarzane wy∏àcznie w zwiàzku z 
wykonaniem postanowieƒ niniejszego Regulaminu, w celu przeprowadzenia Konkursu, promocji 
Konkursu oraz informowania o Konkursie. Ka˝dy uczestnik ma prawo do wglàdu do swoich danych, ich 
poprawiania oraz ˝àdania usuni´cia.

4. Przystàpienie do udzia∏u w Konkursie jest równoznaczne z wyra˝eniem zgody na ujawnienie danych osobowych 
Uczestnika. Dane osobowe Uczestnika zostanà ujawnione wy∏àcznie w celu informowania o przebiegu 
Konkursu, a w szczególnoÊci o przyznaniu i przekazaniu Uczestnikowi nagrody.

5. Zg∏oszenie zdj´cia� do konkursu oznacza wyra˝enie nieodwo∏alnej zgody na jego wykorzystanie w zwiàzku z 
konkursem przez�Sun House Media, bez ˝adnych dodatkowych op∏at, na wszelkich polach eksploatacji 
okreÊlonych w przepisie art. 50 prawa autorskiego, w tym we wszelkich materia∏ach promocyjnych, 
reklamowych� i informacyjnych przygotowanych w zwiàzku z konkursem.  Przy czym Organizator 
oÊwiadcza, ˝e nades∏ane na konkurs prace nie b´dà wykorzystywane do celów komercyjnych, 
sprzecznych z ideà konkursu.

6. Zg∏oszenie zdj´cia� do konkursu jest równoznaczne z podpisaniem oÊwiadczenia, ˝e zg∏aszajàcy jest autorem 
zg∏aszanego zdj´cia. W przypadku wàtpliwoÊci organizator mo˝e za˝àdaç dowodów na to, ˝e autorem 
fotografii jest zg∏aszajàcy (np. w postaci danych z EXIF-a).

V. POSTANOWIENIA KO¡COWE

1. Organizator oÊwiadcza, ˝e Konkurs nie jest grà losowà w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach 
losowych i zak∏adach wzajemnych. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia Uczestnika do udzia∏u w Konkursie.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zdarzenia, które uniemo˝liwiajà lub utrudniajà prawid∏owe 
przeprowadzenie Konkursu, których nie mogli przewidzieç, lub którym nie mogli zapobiec. 

4. Organizator nie ponoszà odpowiedzialnoÊci za us∏ugi Êwiadczone przez podmioty trzecie, w szczególnoÊci poczt´, 
firmy Êwiadczàce us∏ugi kurierskie oraz podmioty Êwiadczàce us∏ugi telekomunikacyjne, w tym zapewniajàce 
dost´p do sieci Internet. 

5. Organizator zastrzegajà sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowieƒ niniejszego Regulaminu w ka˝dym 
czasie, a tak˝e do zawieszenia, przerwania, przed∏u˝enia lub odwo∏ania Konkursu bez podania przyczyn oraz do 
nie wy∏onienia zwyci´zcy. Uczestnikom nie przys∏ugujà ˝adne roszczenia z tego tytu∏u. 

6. Wszelkie spory zwiàzane z Konkursem rozstrzygaç b´dzie Sàd powszechny w∏aÊciwy ze wzgl´du na siedzib´ 
Organizatora. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdujà przepisy kodeksu cywilnego. 

8.  Komunikaty i informacje dotyczàce Konkursu b´dà publikowane na stronach www.fotopolis.pl. 

http://www.fotopolis.pl
http://www.fotopolis.pl

