
Regulamin Konkursu Fotograficznego pod nazwą „ Photo Day z hotelem Moxy Katowice Airport”
zwanego dalej „Konkursem”

Art. 1 Informacje ogólne

• Organizatorami są:

Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 
Warszawa, Oddział Śląsk w Sosnowcu, ul. Baczyńskiego 25 A, 41-203 Sosnowiec, wpisana do 
Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o
kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-
609; 

Chopin Airport Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w Warszawie przy 
ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000047774, o kapitale zakładowym w kwocie 
359.378.800,00 zł.  opłaconym w całości, NIP 522-24-82-605.

• Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia 
Konkursu pod nazwą „ Photo Day z Hotelem Moxy Katowice Airport”.

• Konkurs polega na wyborze najlepszych 3  zdjęć wykonanych na terenie Hotelu Moxy 
Katowice Airport, przez 15 uczestników wybranych przez Jury Konkursu.

• Konkurs organizowany będzie od dnia  01.11.2018  do dnia 19.11.2018.

• Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, powiązany, popierany ani administrowany 
przez serwis Instagram. Wszelkie informacje wymagane Regulaminem udostępniane są 
Administratorowi danych osobowych Uczestników, a nie serwisowi Instagram.

• Celem Konkursu jest promocja marki Hotel Moxy Katowice Airport.

• Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa przy zachowaniu należytej staranności Jury 
Konkursu, powołane przez Organizatorów konkursu.

Art. 2 Warunki udziału w Konkursie

• Dokonanie zgłoszenia zdjęć do udziału w konkursie oznacza zapoznanie się z niniejszym 
regulaminem oraz jego pełną akceptację. Nadto jest jednoznaczne z udzieleniem spółce 
POLSKA PRESS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Chopin Airport Development Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie prawa do nieodpłatnego, wielokrotnego wykorzystywania przesłanych 
zdjęć bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda ma charakter 
nieodwołalny i dotyczy możliwości wykorzystania zdjęć na potrzeby Konkursu lub do promocji
Hotelu. Zgoda obejmuje znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie 
dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i ich rozpowszechnienie na 
portalach internetowych, w szczególności www.dziennikzachodni.pl,  www.naszemiasto.pl, 
portalach Chopin Airport Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

• Dokonując zgłoszenia zdjęć do udziału w konkursie osoba zgłaszająca oświadcza, że jest 
autorem zgłaszanych zdjęć i posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgody do wykorzystywania 

http://www.dziennikzachodni.pl/
http://www.naszemiasto.pl/


zdjęć, w zakresie o którym mowa w pkt. 1. Uczestnik konkursu ponosi wyłączną 
odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich lub dóbr osobistych innych osób związaną z 
zamieszczeniem zgłoszenia w konkursie lub publikacją przesłanych na Konkurs zdjęć .

• W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania 
określone niniejszym regulaminem.  

• W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatorów ani 
członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, 
rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

• W Konkursie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów 
którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z Konkursem ani członkowie ich rodzin. 
Przez członków rodzin rozumie się osoby o których mowa w pkt. 4. 

• Organizatorzy nie pokrywają kosztów związanych z udziałem w Konkursie poniesionych przez 
Uczestników. Poza nagrodzonymi zdjęciami Organizatorzy nie przewidują gratyfikacji za samo 
uczestnictwo w konkursie.

Art. 3 Zasady przeprowadzania Konkursu

• Konkurs będzie się odbywał w dniach od 01.11.2018 do 19.11.2018 r. 

• Tematem konkursu jest Hotel Moxy Katowice Airport. 

• Uczestnicy Konkursu zostaną wybrani przez Jury Konkursu, na podstawie udostępnionych na 
swoim profilu na Instagramie osobiście wykonanych zdjęć o tematyce „Piękny Śląsk”, 
oznaczając je #moxykatowice. Warunkiem udziału jest udostępnienie zdjęć na profilu 
uczestnika dostępnym publicznie do dnia 11.11.2018

• Spośród uczestników konkursu Jury wybierze 15 osób, które wezmą udział w Photoday w dniu
15.11.2018 r. na terenie hotelu Moxy Katowice Airpot. Osoby biorące udział w Photoday 
udostępnią następnie na swoich profilach Instagram zdjęcia z Photoday oznaczając je 
#moxykatowice do dnia 18.11.2018.

• Jeżeli którykolwiek z wybranych przez Jury Uczestników konkursu nie będzie mógł wziąć 
udziału w Photoday, Jury wybierze w jego miejsce innego Uczestnika.

• Ostatecznego wyboru 3 zwycięzców spośród autorów udostępnionych fotografii dokona Jury 
Konkursu w dniu 19.11.2018.

• Nagrodzone fotografie zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Organizatorów oraz 
w serwisach wydawców – Polska Press oraz Moxy Katowice Airport.

• Każdy uczestnik może udostępnić dowolną liczbę zdjęć, które wykonał osobiście, do którego 
posiada nieograniczone prawa autorskie oraz prawa do korzystania i rozporządzania zdjęciami
i których treść nie narusza przepisów prawa kraju autora, przepisów prawa Unii Europejskiej 
bądź dóbr osobistych przedstawionych na nich osób. 

• Udział w Konkursie  można wziąć wyłącznie za pośrednictwem medium społecznościowego 
Instagram. Zdjęcia nadsyłane pocztą lub w inny sposób nie będą uwzględniane.



• Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do pominięcia w konkursie zdjęć rażąco 
odbiegających od założeń tematycznych konkursu. Ponadto Organizatorzy konkursu 
zastrzegają sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie oraz za uprzednim 
zawiadomieniem zmian w opublikowanych przez nich treściach oraz do ich uzupełniania, 
jeżeli nie ma to wpływu na warunki udziału w konkursie.

• Biorąc udział w konkursie, uczestnik udziela Chopin Airport Development sp. z o.o z siedzibą 
w Warszawie właścicielowi Hotelu Moxy Katowice Airport  oraz powiązanym z nią firmom 
nieodwołalnej, bezterminowej, nieogranioczonej terytorialnie licencji  do korzystania z 
przesłanych zdjęć w ramach działań PR i marketignowych. Obejmuje to możliwość 
publikowania, powielania, odwzorowywania i publicznego rozpowszechniania zdjęć poprzez 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp , a 
także utrwalanie i zwielokrotnianie. Licencja  obejmuje w szczególności możliwość 
wykorzystywania przesłanych zdjęć w celu: prezentacji na wystawach, publikowania w 
Internecie i w sieciach społecznościowych, umieszczania w innych publikacjach, w tym w 
informacjach prasowych osób trzecich, przedstawienia usług hotelu Moxy Katowice Airport 
oraz Polska Press Sp. z o.o.

• Biorąc udział w konkursie, uczestnik potwierdza, że posiada względem zgłoszonych zdjęć 
prawa autorskie oraz nieograniczone prawa do korzystania i rozporządzania zdjęciami. 
Uczestnik oświadcza, że udostępnione zdjęcia są wolne od praw osób trzecich; w 
szczególności, że wszelkie rozpoznawalne na zdjęciach osoby zgadzają się na 
rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz że rozpowszechnianie zdjęć nie naruszy praw 
własności intelektualnej osób trzecich. Uczestnik zobowiązuje się zwolnić tym samym Chopin 
Airport Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Polska Press Sp. z o.o. od 
wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z rozpowszechniania zdjęć konkursowych. 

• Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie swojego imienia i nazwiska jako autora zdjęć. 
Uczestnik oświadcza, że treść przesłanych plików zdjęciowych nie narusza obowiązujących 
norm zakazujących, w szczególności przepisów dotyczących rozpowszechniania pornografii. 
Za publikację zdjęć w ramach konkursu nie będą wypłacane ich uczestnikom honoraria ani 
wynagrodzenia. Uczestnik może w każdym momencie wycofać swoje zdjęcia z konkursu, 
zgłaszając się do Organizatorów Konkursu. Wyjątek stanowią zdjęcia, które po ocenie przez 
jury zostaną zamieszczone na stronie jako zwycięskie prace. Udostępniając zdjęcia, uczestnik 
oświadcza, że akceptuje warunki udziału w konkursie. Decyzje podjęte przez Organizatorzy są 
ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z 
regulaminem oraz prawem.  W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia autor zdjęć 
zostanie dołączony do listy uczestników konkursu. Zabrania się umieszczania wulgaryzmów, 
treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści 
pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, 
obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób. Wyżej wskazane treści  będą
wykluczały z udziału w Konkursie.

• O wygranej decyduje prawidłowe wykonanie zadania konkursowego i najbardziej kreatywne 
podejście do wykonania zadania. Wyboru dokona jury konkursu, które nagrodzi 3 fotografie. 
Nagrody rzeczowe zostaną przyznane za trzy pierwsze miejsca: 



I miejsce – weekendowy pobyt dla dwóch osób ze śniadaniem w hotelu Moxy Berlin 
Ostbahnhof (2 noce)

II miejsce - weekendowy pobyt dla dwóch osób ze śniadaniem w hotelu Moxy Frankfurt City 
Center (2 noce)

III miejsce - weekendowy pobyt dla dwóch osób ze śniadaniem w hotelu Moxy Stuttgart (2 
noce)

• Warunkiem przekazania nagrody jest podanie danych Laureata: imienia i nazwiska oraz 
adresu korespondencyjnego  na adres mailowy: info@moxykatowice.pl niezbędnych do 
wysłania nagrody w terminie 2 dni od daty poinformowania Uczestnika o wygranej.

• Nagrody przewidziane w Konkursie ufundował Organizator konkursu – Chopin  Airport 
Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

• Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę. Nie ma możliwości wymiany nagrody na 
inne. 

• Organizatorzy wyłączają możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę oraz 
zamiany jej na inną nagrodę.

• Zryczałtowany podatek dochodowy od nagród w imieniu Uczestników Konkursu obliczy, 
pobierze i odprowadzi Organizator– Chopin  Airport Development Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie, o ile zgodnie z obowiązującymi przepisami powstanie obowiązek uiszczenia 
takiego podatku.

Art. 4 Reklamacje

• Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane na adres Organizatorów z dopiskiem 
tytułu konkursu. 

• Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres 
dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.

• Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku 
postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie
niezwłocznie po ich rozpatrzeniu. 

• Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie 
powszechnym. 

Art. 5. Ochrona danych osobowych

1. Administratorami  danych osobowych są Organizatorzy konkursu:

Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 
Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji 
podatkowej NIP 522-01-03-609,



Chopin Airport Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w Warszawie przy 
ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000047774, o kapitale zakładowym w kwocie 
359.378.800,00 zł  opłaconym w całości, NIP 522-24-82-605.

2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)oraz

Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. 2018, poz. 1000)przez 
Organizatorów dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu,  w szeroko pojętych celach 
marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatorów, a także w celach statycznych, 
analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych. 

3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych,  ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na 
przetwarzania jego danych przez Organizatorów. Dane osobowe nie będą przekazywane innym 
podmiotom ani też przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu. Dane
osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz przedawnienia roszczeń wynikających
z konkursu. Właściciel danych osobowych ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa 
Urzędu  Ochrony Danych Osobowych w zakresie przetwarzania danych. Podanie danych jest 
dobrowolne jednak jest konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i wydania nagród. 

4. Przystępując do udziału w niniejszym Konkursie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na 
otrzymywanie od Organizatorów za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane 
Organizatorom adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatorów 
dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatorów, a także produktów i usług 
podmiotów współpracujących z Organizatorami na odrębnych zasadach. Uczestnik Konkursu może 
zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres 
mailowy hermes@polskapress.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w 
ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości. 

Art. 6. Postanowienia końcowe

1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w 
Regulaminie. Niniejszy Regulamin jest dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie 
realizacji Konkursu.

2. Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, 
zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 
ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.)

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosować się będzie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego. 

4. Niniejszy Regulamin w wersji pisemnej dostępny jest na życzenie Uczestnika w siedzibie 
Organizatorów.


