REGULAMIN KONKURSU
pod nazwą: ŻYCIE TO PODRÓŻOWANIE
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorami konkursu są:
– „Wydawnictwo – Przegląd Koniński” sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, ul.
Przemysłowa 9, wpisane do KRS pod numerem 0000039266 z kapitałem
zakładowym w wysokości 80.200 zł w pełni wpłaconym, zwany dalej
Organizatorem I
1.2. ArtDom-Serwis Michał Mielczarski

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

62-561 Ślesin, ul. Krótka 10
NIP: 665-27-26-217
zwany dalej Organizatorem II.
Konkurs trwać będzie w dniach od 6 sierpnia 2019 r. do 29 sierpnia 2019
roku, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym czynności związane z
przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywanie reklamacji zakończą
się do dnia 17 września 2019 r.
Materiały informujące o konkursie publikowane będą w „PRZEGLĄDZIE
KONIŃSKIM”, w serwisie przegladkoninski.pl i na FB przegladkoninski.pl
W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub członkowie Zarządu
Organizatorów, a także najbliżsi członkowie ich rodzin oraz osoby
profesjonalnie zajmujące się fotografiką.
Organizatorzy ustalają komisję zwaną Komisją Konkursową, która będzie
nadzorować wszystkie czynności związane z konkursem. W skład komisji
wchodzić będzie dwóch przedstawicieli Organizatora I oraz niezależny członek
– artysta fotografik powołany przez Organizatora I.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Związane z nim
udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne, ale jest niezbędne do
udziału w konkursie.
2.2. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna,
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na
terytorium powiatów: kolskiego, konińskiego, słupeckiego i tureckiego.
2.3. W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście. Zabrania się zgłaszania
prac w imieniu osób trzecich.
2.4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
a) akceptacja regulaminu konkursu
b) dostarczenie własnego autorstwa zdjęcia przedstawiającego krajobraz.
Można to zrobić przesyłając na adres mail konkurs@przegladkoninski.pl lub
dostarczając osobiście do siedziby Organizatora I, tj. „Wydawnictwo –
Przegląd Koniński” sp. z o.o., ul. Przemysłowa 9, 62-510 Konin wraz z
dołączoną informacją zawierającą:

–

tytuł pracy (zdjęcia)

–

imię i nazwisko uczestnika konkursu

–

telefon kontaktowy

–

adres e-mailowy.

2.5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu wyłącznie jedno zdjęcie.
2.6. Zdjęcia przesłane do konkursu mogą przedstawiać krajobraz z obszaru całego
świata.
2.7. Zabrania się udziału w konkursie osobie, która zajmuje się profesjonalnie
fotografiką, w szczególności: prowadzi działalność gospodarczą związaną ze
świadczeniem usług fotograficznych lub świadczy ww. usługi na dowolnej
podstawie prawnej.
2.8. Konkurs polega na wybraniu i nagrodzeniu jednej najlepszej zdaniem Komisji
Konkursowej pracy (zdjęcia) przesłanej Organizatorowi I spośród wszystkich
nadesłanych fotografii.
2.9. Zdjęcia można przesyłać lub dostarczać w nieprzekraczalnym terminie od 6
sierpnia do 29 sierpnia 2019 r.
2.10. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu w całości przez uczestnika.
2.11. Każdy uczestnik, który dokonał prawidłowego zgłoszenia udziału w konkursie,
może ubiegać się o nagrodę, na zasadach określonych w niniejszym
regulaminie.
2.12. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do niepublikowania zdjęć, które
naruszają warunki niniejszego regulaminu.
3. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
3.1. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową.
3.2. Komisja Konkursowa po zakończeniu konkursu dokona oceny wszystkich
nadesłanych zdjęć biorąc pod uwagę m.in. jakość, oryginalność oraz
kreatywność.
3.3. Komisja Konkursowa po wyłonieniu zwycięzcy poinformuje go o zaistniałym
fakcie telefonicznie oraz drogą mailową. W wiadomości mailowej komisja poda
numer telefonu, pod który należy się skontaktować w celu uzgodnienia
szczegółów odbioru nagrody. Jeśli uczestnik, nie odbierze telefonu oraz w
terminie dwóch dni od wysłania przez komisję wiadomości mailowej z
informacją o zdobyciu nagrody nie skontaktuje się, uczestnik ten zostaje
zdyskwalifikowany. W tej sytuacji komisja przyzna nagrodę i wyłoni kolejnego
zwycięzcę i skontaktuje się z nim w sposób opisany wyżej.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora I na portalach
www.przegladkoninski.pl, FB (www.facebook.com/przegladkoninski) oraz na
łamach tygodnika „Przegląd Koniński”, na co uczestnik wyraża zgodę.
3.4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
3.5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia
odbioru nagrody z przyczyn nie leżących po ich stronie.
3.6. Nagrody nieodebrane w terminie ulegają przekazaniu Organizatorowi II.
3.7. Organizatorzy mają prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć

uczestnika z udziału w konkursie, jak również odmówić mu przyznania
nagrody, w stosunku do uczestnika, do którego powziął podejrzenie o
działania sprzeczne z regulaminem po przeprowadzeniu postępowania
wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń.
4. NAGRODA KONKURSOWA
4.1. Nagrodą w konkursie jest klimatyzator o wartości 2.000 zł brutto.
4.2. Fundatorem nagrody jest: ORGANIZATOR II.
4.3. ORGANIZATOR II zastrzega, iż nie wypłaci równowartości nagrody w
gotówce.
4.4. Nagroda główna będzie do odbioru na warunkach uzgodnionych przez
Organizatora II i zwycięzcę, po uprzedniej weryfikacji danych osobowych i
przesłanek przyznania tej nagrody. Zwycięzca jest zobowiązany podpisać
dokumenty stwierdzające odbiór nagrody. Termin odbioru nagrody zostanie
podany zwycięzcy po rozstrzygnięciu konkursu, lecz nie będzie to później niż
16 września 2019 roku.
4.5. Laureat nagrody głównej ma prawo odmowy przyjęcia nagrody, składając
pisemne oświadczenie Organizatorowi konkursu.
4.6. Za nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
4.7. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
5.1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi najpóźniej do dnia
30 września 2019 roku (decyduje data wpływu do Organizatora). Reklamacje
dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
5.2. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru na adres Organizatora I z dopiskiem „Reklamacja – „Życie to
podróżowanie!”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny
adres uczestnika, jak również wskazanie przyczyny reklamacji i określonego
zachowania się przez Organizatorów.
5.3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jej
otrzymania.
5.4. Decyzje Organizatorów w przedmiocie reklamacji są ostateczne i wiążące.
Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji
listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni
od daty rozpatrzenia reklamacji. Organizator może ponadto powiadomić o
decyzji telefonicznie.
5.5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa uczestnika
do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na
drodze postępowania sądowego.
6. PRAWA AUTORSKIE
6.1. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne
(nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne
korzystanie w całości, jak i w dowolnie wybranych fragmentach, z jego pracy

konkursowej przez Organizatorów na wszystkich znanych polach eksploatacji,
a w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór
utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo
egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
d) jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych do
fotografii i jej opracowań, w szczególności twórcze przekształcanie,
przerabiania i adaptowania całości lub fragmentów, wielokrotne
publikowanie w materiałach promocyjnych związanych z konkursem
(tegorocznej i każdej następnej edycji), a także na stronach
internetowych
www.przegladkoninski.pl,
www.artdom.pl
lub
https://www.facebook.com/przegladkoninski oraz wykorzystywanie ich w
celach promocyjnych i marketingowych Organizatorów.
e) uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do konkursu i jednoczesną
akceptacją regulaminu oświadcza, że jest wyłącznym autorem przesłanego
zdjęcia do konkursu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zadania
konkursowego, o którym mowa w pkt 2. oraz, że wszystkie osoby
widniejące na fotografii wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie.
6.2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku skierowania do
nich przez osoby trzecie lub podmioty trzecie roszczeń związanych z
opublikowaniem i wykorzystaniem nadesłanych fotografii w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia konkursu. Odpowiedzialność w tym zakresie
ponoszą wyłącznie osoby nadsyłające zdjęcie do konkursu.
6.3. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do konkursu oświadcza, że powstałe
w związku z niniejszym konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób
przepisu, obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych
osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w
jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.

7. DANE OSOBOWE
7.1. Administratorem danych osobowych uczestników jest „Wydawnictwo –
Przegląd Koniński” sp. z o. o., z siedzibą w Koninie, przy ul. Przemysłowej 9,
62-510 Konin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000039266.
7.2. Z administratorem danych uczestnik konkursu może się kontaktować poprzez
adres e-mail: odo@przegladkoninski.pl, telefonicznie pod numerem telefonu:
63 243 77 00 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

7.3. Dane osobowe uczestników konkursu, w zakresie wskazanym w zgłoszeniu
pracy, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia
konkursu oraz publikacji informacji o laureacie na stronie internetowej
www.przegladkoninski.pl oraz w tygodniku „Przegląd Koniński” na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f), którym
jest przeprowadzenia konkursu – przez okres istnienia prawnie
uzasadnionego interesu administratora, chyba że uczestnik konkursu wyrazi
sprzeciw wobec przetwarzania danych w tym celu.
7.4. Wizerunek laureata konkursu przetwarzany będzie w celu promocji konkursu
na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do momentu odwołania
zgody. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody
nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
przed jej wycofaniem.
7.5. Administrator może przetwarzać dane osobowe uczestników konkursu w celu
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez
okres 6 lat.
7.6. Dane osobowe uczestników konkursu mogą być ujawniane podmiotom
przetwarzającym na zlecenie i w imieniu administratora w celu świadczenia
usług, np.: usług teleinformatycznych takich, jak hosting, dostarczanie i
utrzymywanie systemów informatycznych.
7.7. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych,
przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także
prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w
celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
c) prawo do ograniczenia lub wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych,
d) prawo do wniesienia skargi do prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
7.8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału
w konkursie.
8. OGRANICZENIE ROSZCZEŃ
8.1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niezgłoszenie się zwycięzcy.
8.2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody
z przyczyn leżących po stronie laureata konkursu.
8.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia
przez uczestników konkursu.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Niniejszy regulamin jest jawny i będzie dostępny w siedzibie Organizatorów i
siedzibie,
a
także
na
stronie
internetowej,
pod
adresem
www.przegladkoninski.pl

9.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

regulaminem

stosuje

się

9.3. Zasady przeprowadzania konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin.
Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie
informacyjny. Wizerunek nagród przedstawiony w materiałach reklamowych
może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

