
                                                                                                                                     

REGULAMIN KONKURSU   

NA  

 
 

I. Organizacja konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest: 

Sambud-2 K. Stępak i Wspólnicy Sp.J.  
ul. Karola Łowińskiego 9 
30-969 Kraków 
KRS 0000065715 
 

zwana dalej „Organizatorem”. 

 

2. Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu przez osobę 
zainteresowaną uczestnictwem w sposób opisany w niniejszym Regulaminie, dostępnym  
w czasie trwania niniejszego konkursu na stronie internetowej Organizatora: 
www.sambud2.com.pl 

 

II. Zasady konkursu 
 

1. Uczestnikiem konkursu może byd osoba posiadająca pełną zdolnośd do czynności prawnych, 
będąca pracownikiem Organizatora (zwana dalej Uczestnikiem). 
 

2. Przystępując do konkursu Uczestnik oświadcza, że:  
a. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i go akceptuje,  
b. jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolnośd do czynności prawnych,  
c. wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych przez 

Organizatora do realizacji konkursu oraz promocji i marketingu zgodnie z ustawą  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 
926 tekst jednolity z późn. zm.), 

http://www.sambud2.com.pl/


                                                                                                                                     

d. wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych (imię i nazwisko lub 
pseudonim) wraz ze zdjęciem konkursowym  w pomieszczeniach zajmowanych przez 
Organizatora na działalnośd gospodarczą, 

e. posiada nieograniczone prawami osób trzecich prawa autorskie do zdjęcia 
konkursowego oraz uzyskał zgodę osób trzecich oraz ich prawnych opiekunów na 
publikację ich wizerunku na zdjęciach, w związku z niniejszym konkursem, 

f. przenosi na Organizatora nieodpłatnie całośd autorskich praw majątkowych do 
nadesłanych fotografii. Przeniesienie praw następuje bez ograniczenia, co do 
terytorium, czasu, ilości egzemplarzy, na wszelkich znanych polach eksploatacji,  
a w szczególności: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzania 
egzemplarzy utworu wszystkimi technikami znanymi w dniu rozstrzygnięcia 
Konkursu, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową, w zakresie obrotu utworem, w tym jego 
oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – w szczególności 
wprowadzania do obrotu, użyczenia utworu lub jego najmu, w zakresie 
rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - poprzez publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie a także publiczne udostępnianie 
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mied do niego dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym, eksploatacji w sieci internetowej, udostępnianie w postaci 
cyfrowej w nieograniczonej ilości nadao i wielkości nakładów, a w szczególności do 
wykorzystania na stronie internetowej Organizatora, na Facebooku Organizatora oraz 
w publikacjach promocyjnych. 

g. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nadesłanych fotografii ma charakter 
nieodpłatny i następuje z chwilą ich zgłoszenia do Konkursu. Uczestnikowi nie 
przysługuje z tego tytułu żadne wynagrodzenie. 

III. Zgłoszenia konkursowe: 
 

1. Aby wziąd udział w konkursie należy do dnia 23.02.2018 roku przesład drogą mailową na 
adres: office@sambud2.com.pl lub złożyd w sekretariacie Organizatora zgłoszenie 

konkursowe. Zgłoszenie konkursowe składa się maksymalnie z jednego zdjęcia 
przedstawiającego kadr z szampaoskiej zabawy karnawałowej. Zgłoszenie 

konkursowe winno zawierad dane Uczestnika: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail 
oraz oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu. Jeśli zgłoszenie będzie 
składane w sekretariacie, dane te należy umieścid na odwrocie zdjęcia. 

2. Zgłoszenia niespełniające wymogów Regulaminu konkursu zostaną odrzucone. 
 

IV. Wybór zwycięzców, sposób ogłoszenia wyników: 

1. Spośród nadesłanych zdjęd zostaną wybrane trzy zdjęcia zwycięskie zajmujące odpowiednio 
I, II i III miejsce. 

2. Wybór zwycięskich zdjęd zostanie dokonany przez Komisję Konkursową składającą się z co 
najmniej trzech wspólników Organizatora. Komisja dokona oceny zdjęd biorąc pod uwagę: 
jakośd, wartośd artystyczną, oryginalnośd oraz adekwatnośd zgłoszonych zdjęd do tematu 
Konkursu.   

3. Po wyłonieniu najlepszych zdjęd Organizator dnia 2.03.2018 r. opublikuje informacje  
o zwycięzcach (zwanych dalej Laureatami) na tablicy ogłoszeo.  

4. Po ogłoszeniu wyników Laureaci zostaną poproszeni o pisemne potwierdzenie oświadczeo,  
o których mowa w rozdz. II pkt. 2 podpunkt c-h Regulaminu oraz przekazane im zostaną 
osobiście nagrody.  



                                                                                                                                     

 

V. Rodzaj nagrody 

1. Laureaci otrzymają nagrody w postaci dwuosobowych wejściówek na Polską Noc 
Kabaretową, która odbędzie się dnia 16 marca 2018 r. w Krakowie. 

2. Laureat nie może żądad wymiany nagrody na inną nagrodę bądź ekwiwalent pieniężny.  
3.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności jeśli odbiór nagrody jest niemożliwy z przyczyn 

leżących po stronie Laureata konkursu. 
 

VI. Zasady postepowania reklamacyjnego 

1. Reklamacje mogą byd zgłaszane w ciągu trwania konkursu na adres Organizatora. 
2. Reklamacje zgłasza się pisemnie z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu Uczestnika 

składającego reklamację, daty, miejsca zdarzenia oraz nazwy konkursu, którego reklamacja 
dotyczy.  

3. Reklamacje rozpatruje Komisja konkursowa. Komisja rozpatruje reklamacje w protokole.  
4. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej. W przedmiocie 

reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Komisji.  
5. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni, włączając w to zawiadomienie uczestnika o wyniku 

reklamacji.  
 
 

VII. Postanowienia koocowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z konkursu w każdym czasie, 
jeżeli uzna, że naruszył on zasady udziału w konkursie określone w Regulaminie. 

2. Spory odnoszące się do i wynikające z konkursu będą rozstrzygane przez właściwy sąd 
powszechny w Krakowie. 

3. Uczestnicy konkursu, podając dane osobowe, wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez  
Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 
Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku konkursu jest Organizator. 
Każdy Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo ich 
poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może byd 
wykonane przez przesłanie stosownego wniosku w formie pisemnej na Organizatora. 

4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu, 
Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu, jeśli jest to 
uzasadnione celem konkursu i nie wpływa na pogorszenie warunków uczestnictwa  
w konkursie. Ewentualne zmiany do Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania w 
sposób przyjęty u Organizatora. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania konkursu. W takim 
przypadku Regulamin może ulec zmianie.  


