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REGULAMIN KONKURSU 

„Dzień aparatu otworkowego – zrób zdjęcie aparatem otworkowym” (dalej „Regulamin”) 

 

§ 1. WARUNKI OGÓLNE 

 

1.1. Organizatorem konkursu „Dzień aparatu otworkowego – zrób zdjęcie aparatem otworkowym” 

zwanego dalej „Konkursem” jest Infinity Group Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Składowa 12, 15–399 

Białystok, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Białystok w XII Wydziale 

Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem rejestrowym KRS 0000254215, 

przechowującym również dokumentację Spółki, kapitał zakładowy 50.000,00 złotych, NIP 542-29-

71-160, Regon: 200062101 zwana dalej „Organizatorem”. 

 

1.2. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie 

Organizatora oraz na stronie internetowej  www.szerokikadr.pl/konkurs-pinholeday. 

 

1.3. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie Konkursu 

oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. 

 

1.4. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

1.5. Konkurs trwa od 28.04.2013 r. do 20.05.2013 r. („Okres Trwania Konkursu”). Nagrody zostaną 

wydane po zakończeniu Konkursu.  

 

1.6. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, który 

wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. 

Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w niniejszym 

Regulaminie. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu Organizator będzie uprawniony 

do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie możliwość 

wprowadzania zmian w Regulaminie w toku Konkursu, o czym niezwłocznie zawiadomi 

wszystkich Uczestników poprzez publikację zmienionych postanowień Regulaminu w miejscu 

jego ogłoszenia. 

 

 

§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

 

2.1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.2. oraz 2.3. Regulaminu, uczestnikiem Konkursu może być 

wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 

zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu 

cywilnego), która spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie opisane w Regulaminie 

(dalej „Uczestnik”). W celu uniknięcia wątpliwości, przez Uczestnika należy rozumieć jedną osobę 

fizyczną, o której mowa powyżej w niniejszym ustępie, spełniającą wszystkie warunki 

uczestnictwa opisane w niniejszym Regulaminie. 
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2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające 

osobowości prawnej.  

 

2.3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są przedstawiciele, członkowie organów oraz pracownicy 

Organizatora oraz podmiotów bezpośrednio z nimi współpracujących oraz członkowie ich rodzin 

(wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, krewni w linii bocznej, powinowaci oraz osoby 

pozostające w stosunku przysposobienia). 

 

2.4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  

 

2.5. Uczestnikiem Konkursu w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba spełniająca  wszystkie 

warunki uczestnictwa w Konkursie określone w niniejszym Regulaminie.  Warunkami 

uczestnictwa w Konkursie są: 

a) akceptacja w całości postanowień niniejszego Regulaminu, która następuje poprzez 
przystąpienie do Konkursu; 

b) wykonanie zdjęcia aparatem otworkowym, zwanego dalej „Pracą Konkursową”; 
c) przystąpienie do Konkursu, które następuje z chwilą przesłania skanu zdjęcia  

na adres email pinholeday@szerokikadr.pl  tytuł maila:  „Konkurs Pinhole Day”  wraz 
z danymi uczestnika konkursu (imię i nazwisko i adres korespondencyjny, numer 
telefonu, adres e-mail); 

d) Uczestnikowi przysługuje prawo przesłania maksymalnie jednego zgłoszenia i jednej 
pracy w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2013 roku do godziny 23:59:59. 
 

2.6. Wskazane wyżej w ust. 2.5. warunki uczestnictwa muszą być spełnione łącznie. 

 

2.7. Praca Konkursowa powinna spełniać następujące warunki: 

a) powinna być wykonana aparatem otworkowym wykonanym z makiety dostępnej na 

stronie konkursowej;  

b) obróbka zdjęcia może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom 

stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji 

koloru, wypalaniu. Wszelkie inne zmiany (fotomontaż, manipulacja cyfrowa) są 

niedopuszczalne. 

c) zdjęcie powinno zostać zmienione na postać cyfrową (zeskanowane); 

d)  dopuszczalne formaty: jpg, gif, png, tiff, 

e) dopuszczalna maksymalna waga zdjęcia: 10 MB, rozdzielczość: dłuższy bok minimum 800 

px  (sugerowana rozdzielczość: dłuższy bok 2000 px) 

f) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, sprzecznych z obowiązującymi 

przepisami prawa, dobrymi obyczajami, szczególnie poprzez treści naruszające wolność 

wyznania czy pochodzenie etniczne.  

g) nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów innych niż 

Organizator, Nikon, Szeroki Kadr; 

h) nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, 

dóbr osobistych lub prawa do ochrony wizerunku. 

 

 

mailto:pinholeday@szerokikadr.pl
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2.8. W przypadku stwierdzenia, że Praca Konkursowa nie spełnia któregokolwiek z warunków 

wymienionych w ust. 2.7. powyżej, taka Praca Konkursowa nie będzie podlegać ocenie, a 

Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie. 

 

2.9. Wszystkie działania podejmowane przez Uczestnika w ramach realizacji Pracy Konkursowej, 

muszą być zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i nie mogą naruszać praw 

osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Uczestników Konkursu 

podejmowane w wykonaniu Pracy Konkursowej, w szczególności Organizator nie zwraca 

Uczestnikom Konkursu kosztów poniesionych w związku z wykonaniem i wysłaniem Pracy 

Konkursowej.  

 

2.10. Praca Konkursowa może być zgłoszona tylko przez jednego Uczestnika.  

 

2.11. Prace nadesłane lub dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie. 

 

2.12. Przekazanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2.5. jest jednoznaczne z wyrażeniem 

zgody na ich dalsze przetwarzanie teraz lub w przyszłości przez Organizatora jako administratora 

danych w celach związanych z Konkursem, w szczególności z jego organizacją i 

przeprowadzeniem oraz w celu zamieszczenia danych (imienia, nazwiska) na liście zwycięzców 

Konkursu, która zostanie opublikowana na stronie internetowej www.szerokikadr.pl/konkurs-

pinholeday zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku 

(Dz.U.2002.101.926 j.t). Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale 

niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. 

 

2.13. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz 

prawo ich poprawiania.  

 

2.14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za 

pośrednictwem której Uczestnicy zgłaszają Prace Konkursowe,  a także za możliwość dostępu 

Uczestnika do strony www.szerokikadr.pl/konkurs-pinholeday.  

 

2.15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenie Pracy Konkursowej zagubionej lub 

utraconej w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów Uczestników oraz sposób ich 

konfiguracji, ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do 

Internetu. 

 

 

§ 3. NAGRODY 

 

3.1.  W Konkursie przyznane zostaną następujące nagrody: 

1 miejsce aparat Nikon S1 w kolorze khaki  

2 miejsce: tablet Wacom Intuos 5 w rozmiarze S  

3 miejsce: tablet Wacom Bamboo Fun w rozmiarze S 
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3.2. Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na nagrodę innego rodzaju, bądź na 

gotówkę.  

 

3.3. Uczestnik nie jest uprawniony do przeniesienia praw do Nagrody na jakąkolwiek osobę trzecią. 

 

3.4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   

 

3.5. Rozstrzygnięcie Konkursu i przyznanie Uczestnikom Nagród nastąpi do dnia 12.06.2013 r. 

Nagrody, o których mowa w ust. 3.1. powyżej zostaną przekazane Laureatom na adres podany 

przez Uczestnika. 

 

3.6. W przypadku kiedy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, powstanie obowiązek pobrania od 

Uczestników Konkursu podatku dochodowego od osób fizycznych, kwota nagrody zostanie 

"ubruttowiona" i nagroda w Konkursie składać się będzie wówczas z nagrody rzeczowej oraz z 

nagrody pieniężnej w wysokości 11,11% wartości przyznanych Nagród. Przed wydaniem Nagród, 

Organizator Konkursu potrąci nagrodę pieniężną i odprowadzi ją do właściwego urzędu 

skarbowego na poczet 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.  

 

3.7. Organizator  zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu, przyznania mniejszej ilości nagród 

jak również do nieprzyznania nagród w ogóle w przypadku braku Prac Konkursowych, które 

powinny być gratyfikowane nagrodą. 

 

3.8. Organizator wyśle nagrody najpóźniej w ciągu 28 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu. 

 

3.9. Jeśli nagroda będzie wysłana za pośrednictwem operatora pocztowego, Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za terminowość, jakość dostarczenia nagrody przez tego operatora jak 

również za uszkodzenia wynikłe w czasie transportu. 

 

 

 

§ 4. PRZEBIEG KONKURSU 

 

4.1. Termin przesyłania prac konkursowych mija 20 maja 2013 roku o godzinie 23:59:59 (decyduje 

czas wpływu na serwer adresata wiadomości email).  Prace konkursowe nadesłane po tym 

terminie nie będą brały udziału w konkursie.  

 

 

4.2. Do dnia zakończenia Konkursu, tj. do końca dnia  20 maja 2013 roku, Uczestnik może w każdej 

chwili zrezygnować z udziału w Konkursie powiadamiając o tym Organizatora wysyłając maila 

zatytułowanego „Rezygnacja z konkursu Dzień aparatu otworkowego – zrób zdjęcie aparatem 

otworkowym” ze swoimi danymi podanymi w formularzu zgłoszeniowym na adres 

pinholeday@szerokikadr.pl . 

 

mailto:pinholeday@szerokikadr.pl
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4.3. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu 

Konkursu, Organizator powoła komisje konkursową (dalej „Komisja”) w składzie nie mniej niż 3 

osobowym. 

 

4.4. Nagrody przyznaje Komisja, oceniająca Prace Konkursowe przesłane przez Uczestników kierując 

się własnym uznaniem, uwzględniając pomysłowość, oryginalność i walory artystyczne każdej z 

Prac Konkursowych. Jury wybierze 3 najlepsze i uszereguje je w kolejności od miejsca 1 do 3 i 

nagrodzi je nagrodami zgodnie z pkt 3.1. Komisja w sposób arbitralny wybierze zwycięskie Prace 

Konkursowe.  

 

4.5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia  12.06.2013 roku. Wyniki konkursu zostaną 

opublikowane na stronie www.szerokikadr.pl/pinhole-day. Organizator zastrzega sobie 

możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyników Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje 

Uczestników poprzez publikację stosownej informacji na stronie www.szerokikadr.pl/pinhole-

day. 

 

4.6. Wszyscy Uczestnicy, których Prace Konkursowe zostały wybrane przez Komisję (dalej „Laureaci”), 

zostaną powiadomieni o wygranej do dnia 14.06.2013 r. za pomocą stosownej wiadomości email 

wysłanej na adres Laureata wskazany w Zgłoszeniu. 

 

4.7. Zwycięzca jest zobowiązany do przesłania w terminie do dnia 24.06.2013 r. na adres z którego 

otrzymał powiadomienie  wiadomości, e-mail zawierającej dane osobowe Laureata w postaci:  

- imienia i nazwiska, 

- nr-u PESEL, 

- adresu zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto), 

- telefonu kontaktowego, 

 

a także oświadczenia następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych przeze 

mnie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych 

przez Infinity Group Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Składowa 12, 15–399 Białystok, w celach i w zakresie 

związanym z Konkursem „Dzień aparatu otworkowego – zrób zdjęcie aparatem otworkowym” w 

celu przekazania nagrody. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o tym, że podanie 

danych osobowych jest dobrowolne, jak również o przysługującym mi prawie do wglądu do 

danych oraz możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.” 

 

 

. 

4.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie bądź nieodebranie z przyczyn 

technicznych niezależnych od Organizatora informacji o zwycięstwie przesłanej za pomocą poczty 

e-mail. 

 

4.9. W przypadku nie otrzymania od Laureata do dnia 24.06.2013 r. wiadomości e-mail zawierającej 

dane, o których mowa w ust. 4.7. powyżej, Uczestnik zostanie usunięty z listy Laureatów. W 

takiej sytuacji Organizator uprawniony jest do przyznania danej Nagrody innemu Uczestnikowi, 

którego Praca Konkursowa została wybrana przez Organizatora zgodnie z ust. 4.3 oraz 4.4. 

http://www.szerokikadr.pl/
http://www.szerokikadr.pl/
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4.10. Organizator Konkursu oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za niewydanie Nagrody w 

przypadku nieprawidłowego podania danych osobowych przez Laureata, podania danych 

nieprawdziwych lub niepełnych, a także zmiany innych danych osobowych lub informacji w 

sposób uniemożliwiających przekazania Laureatowi Nagrody. W takim przypadku Nagroda 

przepada na rzecz Organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do wyłonienia innego Laureata 

na to miejsce. 

 

4.11. Jeżeli po wyłonieniu Laureatów okaże się, że dany Laureat lub Praca Konkursowa nie spełnia 

warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, Nagroda przypadająca takiemu Laureatowi nie 

zostanie wydana. Organizator nie jest zobowiązany do wyłonienia innego Laureata na to miejsce. 

 

 

 

§ 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 

5.1. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie do Organizatora na adres: 

“Infinity Group” Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Składowa 12, 15–399 Białystok, do dnia 26.06.2013 r. 

jednak nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia zaistnienia stanu lub wystąpienia zdarzenia 

będącego przyczyna reklamacji. O terminie zgłoszenia reklamacji decyduje data stempla 

pocztowego. Reklamacja zgłoszona przez Uczestnika po upływie terminu nie wywołuje skutków 

prawnych. 

 

5.2. Do złożenia reklamacji uprawniony jest jedynie Uczestnik Konkursu. 

 

5.3. Przy adresie Organizatora należy dodać dopisek „Reklamacja, konkurs  - Nikon”.  

 

5.4. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, dokładny opis i 

wskazanie przyczyn reklamacji.  

 

5.5. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję powołaną przez Organizatora w składzie: dwóch 

przedstawicieli Organizatora (dalej „Komisja Reklamacyjna”). 

 

5.6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną w terminie 14 (czternaście) dni od 

daty doręczenia reklamacji Organizatorowi. Decyzja Komisji Reklamacyjnej zostanie przesłana 

Uczestnikowi listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty 

rozpatrzenia reklamacji. 

 

5.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie 

udziału w Konkursie przez jego Uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 

powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przesłanie Zgłoszenia czy skorzystanie z cudzego 

adresu e-mail przez osobę nieuprawnioną i wynikłe stąd skutki. 
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§ 6. PRAWA, DOBRA OSOBISTE, OCHRONA WIZERUNKU 

 

6.1.  Uczestnik Konkursu wysyłając do Organizatora Pracę Konkursową gwarantuje Organizatorowi, że 

w przypadku, gdy Praca Konkursowa lub jej część będzie miała cechy utworu w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz.U. z 2006 

roku, Nr 90, poz. 631 t.j. z późn. zm.), będzie jedynym podmiotem uprawnionym z tytułu praw 

autorskich i praw pokrewnych do Pracy Konkursowej. 

 

6.2. Prawa autorskie do fotografii pozostają przy ich twórcach. Uczestnicy udzielają Organizatorowi 

nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z przekazanych Organizatorowi fotografii na 

terytorium całego Świata poprzez publiczne udostępnianie ich w portalach: 

https://www.szerokikadr.pl  

https://www.nikon.pl 

https://www.fotopolis.pl 

https://www.fotografuj.pl  

i serwisach społecznościowych: 

https://www.facebook.com/SzerokiKadr 

https://twitter.com/SzerokiKadr  

https://plus.google.com/u/0/+szerokikadr  

http://pinterest.com/szerokikadr  

 

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym 

oraz poprzez zwielokrotnianie ich technikami wykorzystywanymi w celu udostępniania fotografii 

w wyżej wymienionych portalach i serwisach społecznościowych. 

 

6.3. Zdobywca nagrody zezwala Organizatorowi na korzystanie z opracowań fotografii. 

 

6.4. Organizator zobowiązuje się utrzymywać w Serwisie oznaczenia autorstwa fotografii 

wprowadzone przez zdobywcę nagrody. 

 

6.5. Uczestnicy konkursu udzielają Organizatorowi powyższej licencji bez odpłatności. 

 

6.6. Uczestnik Konkursu oświadcza, że w przypadku, gdy w ramach Pracy Konkursowej, utrwalony 

został wizerunek Uczestnika Konkursu lub innych osób, przed nadesłaniem Zgłoszenia: 

a) uzyskał zgodę od osób utrwalonych w ramach Pracy Konkursowej nadesłanego do Konkursu 

na rozpowszechnianie ich wizerunku (dalej: „wizerunek”) w sposób opisany w Regulaminie; 

b) posiada prawo do udzielania dalszych zezwoleń na wykorzystanie wizerunku w sposób 

opisany w Regulaminie; 

c) zezwala Organizatorowi na wykorzystanie wizerunku w sposób opisany w Regulaminie; 

d) w przypadku nieprawdziwości oświadczeń określonych pod lit. a-c powyżej, zobowiązuje się 

do zaspokojenia roszczeń osób trzecich zgłoszonych i dochodzonych od Organizatora w związku z 

naruszeniem praw do wizerunku. 

 

http://www.szerokikadr.pl/
http://www.nikon.pl/
http://www.fotopolis.pl/
http://www.fotografuj.pl/
https://www.facebook.com/SzerokiKadr
https://twitter.com/SzerokiKadr
https://plus.google.com/u/0/+szerokikadr
http://pinterest.com/szerokikadr
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6.7. Uczestnik oświadcza, iż Praca Konkursowa, przeniesienie praw do Pracy Konkursowej na 

Organizatora oraz wykorzystywanie takiej Pracy Konkursowej przez Organizatora w zakresie 

wskazanym w niniejszym Regulaminie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w 

szczególności praw autorskich, dóbr osobistych lub prawa do ochrony wizerunku. Uczestnik 

oświadcza, iż jest uprawniony do wykorzystywania wizerunku osób występujących w Pracy 

Konkursowej w zakresie koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie oraz do przeniesienia na 

Organizatora praw do Pracy Konkursowej w zakresie opisanym w niniejszym Regulaminie i w 

związku z tym uzyskał stosowne zgody takich osób.  

 

6.8. Jeżeli wykorzystanie przez Organizatora Pracy Konkursowej zgłoszonej przez Uczestnika 

Konkursu, naruszałoby prawa autorskie albo jakiekolwiek inne prawa przysługujące osobie 

trzeciej, Uczestnik Konkursu ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody jakie poniesie 

Organizator w związku z wystąpieniem przez osobę trzecią z roszczeniem przeciwko 

Organizatorowi, w szczególności jest zobowiązany według wyboru Organizatora, zwolnić go od 

odpowiedzialności wobec osoby trzeciej albo zwrócić wszelkie koszty poniesione przez 

Organizatora związane z roszczeniem osoby trzeciej, w tym koszty pomocy prawnej. 

 

6.9. Udostępnienie przez Organizatora materiałów koniecznych do wykorzystania w Pracy 

Konkursowej nie stanowi przeniesienia na Uczestników jakichkolwiek praw do takich materiałów. 

Uczestnicy są uprawnieni do ich wykorzystania jedynie w celu przygotowania Pracy Konkursowej i 

uczestnictwa w Konkursie. 

 

6.10. Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na dalsze przeniesienie praw, o których mowa w 

niniejszej sekcji przez Organizatora na Nikon Polska Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 38B, 02-232 

Warszawie. 

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

7.1.  Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez 

Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu lub podejmowania przez Uczestnika 

innych działań, które wpływają lub mogą wpłynąć na przebieg Konkursu, są sprzeczne z dobrymi 

obyczajami lub wpływają lub mogą wpłynąć niekorzystanie na wizerunek Organizatora, a także 

naruszają lub mogą naruszyć interesy lub prawa innych Uczestników Konkursu. 

 

7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia tych Prac Konkursowych, które zawierają 

określenia lub zwroty powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe albo naruszające dobre 

obyczaje lub dobra osobiste lub prawa wyłączne innych osób. 

 

7.3. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie i udostępnienie adresu poczty elektronicznej lub numeru 

telefonu komórkowego, Uczestnicy wyrażają zgodę na otrzymywanie od Organizatora 

korespondencji elektronicznej lub wiadomości sms, których przesyłanie jest związane z udziałem 

w Konkursie, w szczególności z jego organizacją lub prowadzeniem. 
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7.4. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, są ponoszone przez Uczestnika 

Konkursu. 

 

7.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące 

przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

 

 

 


