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Regulamin konkursu pod nazwą 

„WOKÓŁ STOŁU”  

zwanego dalej „Konkursem” 

 

 Art. 1 

Informacje ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest spółka 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 (zwana w dalszej części regulaminu Organizatorem) oraz 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zwany w dalszej części 

regulaminu Współorganizatorem.  

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia 

Konkursu pod nazwą „ WOKÓŁ STOŁU” 

3. Konkurs polega na wyłonieniu najbardziej oryginalnego, innowacyjnego, interesującego  

projektu w technice fotograficznej lub video o tematyce nawiązującej do tradycji, idei, 

wartości rodzinnych.  

4. Konkurs organizowany będzie od dnia 09.10.2017 roku do dnia 7.11.2017. roku.  

5. Organizator powołuje komisję konkursową w skład której wchodzą: przedstawiciel 

Organizatora, dr hab. Waldemar Wojciechowski, prof. nadzw. Andrzej Golc, Ewa Kaziszko, 

przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Zachodniopomorskiego.  

Art. 2 

Warunki udziału w plebiscycie 

1. Konkurs ma charakter otwarty. W plebiscycie mogą wziąć udział uczniowie szkół  

podstawowych i ponadpodstawowych w wieku od 7 do 19 lat (decyduje data zgłoszenia). 

(zwani dalej: Kandydatami).  

2. W przypadku Kandydatów którzy nie ukończyli lat 18 na udział w plebiscycie oraz na jego 

postanowienia wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego.  

3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani 

członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, 

rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.   

4. 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. 3.  

 

Art. 3 

Zasady przeprowadzania Konkursu  

I. Zgłoszenia 
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1. Zgłoszenia należy przesyłać w okresie od dnia 09.10.2017 roku do dnia 09.11.2017 roku do 

godziny 23.59.59.  

2. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: agnieszka.stach@polskapress.pl  

3. Zgłoszenie powinno zawierać: 

a) Formularz zgłoszeniowy; 

b) Dokumentację projektu – zdjęcie (w formacie pdf, jpg, psd, png rozdzielczość 300 dpi 

lub video (w formacie mp4, 3GP, mpg, wmv, długość filmu maksymalnie 3 minuty); 

c) Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich na Współorganizatora zgodnie oraz 

zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku osób umieszczonych na zdjęciu przez 

Organizatora i Współorganizatora w celach i na zasadach określonych regulaminem, w 

szczególności na publikowanie, rozpowszechnianie na łamach Głos Szczeciński, Głos 

Koszaliński, Nasze Miasto Szczecin, Nasze Miasto Koszalin, gs24.pl, gk24.pl, Koszalin 

naszemiasto.pl, szczecinnaszemiasto.pl, także w wersji elektronicznej  - Załącznik nr 1 

do Regulaminu, który musi zostać przekazany Organizatorom dopiero w przypadku 

wygrania w dostania się do grona laureatów.  

4. Poprzez przesłanie zgłoszenia Kandydat oświadcza i potwierdza, że przesłany przez niego 

projekt jest jego oryginalnym pomysłem, wynikiem jego osobistej, samodzielnej 

twórczości, nie narusza praw ani dóbr osobistych podmiotów trzecich jak również, że 

przysługują mu prawa autorskie oraz, że nie są one ograniczone lub obciążone na rzecz 

osób trzecich.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z 

regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 3 

niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, 

że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów o czym zgłaszający zostanie 

poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacją 

o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia 

kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów. 

W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego 

poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora 

reklamację na zasadach określonych w art. 6. 

6. Organizator zastrzega, że wszystkie prace, które nie zostaną nagrodzone w konkursie 

zostaną zarchiwizowane przez Współorganizatora i nie zostaną upublicznione.  

 

II. Głosowanie  

1. W okresie od 17.11.2017 roku do 24.11.2017 roku zbierze się Komisja Konkursowa która 

dokona wyboru projektu wg kryteriów o których mowa w art. 1 pkt 3.  

2. Każdemu członkowi komisji przysługuje 1 głos.  

3. Projekty oceniane będą w następujących kategoriach:  

a) I kategoria wiekowa 7-9 lat 

b) II kategoria wiekowa 10-14 lat 

c) III kategoria wiekowa 15-19 lat 

d) IV kategoria dla szkoły, której uczniowie przesłali najwięcej prac 

4.   Wiek o którym mowa w pkt 3 oceniany będzie według daty zgłoszenia.  
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Art.  4 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

Organizator ogłosi wyniki Konkursu w dniu 14.12.2017 roku na łamach „Głosu Szczecińskiego”, 

„Głosu Koszalińskiego”, tygodnika „Nasze Miasto Koszalin”, tygodnika „Nasze Miasto Szczecin”, 

oraz na stronach serwisu internetowego gs24.pl, gk24.pl, szczecinnaszemiasto.pl, 

Koszalin.naszemiasto.pl  

  

      Art. 5 

Nagrody w Konkursie  

1. Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator.  

2. Nagrody w konkursie przewidziane są w 4 kategoriach wiekowych: I kategoria wiekowa 7-9 lat, 

II kategoria wiekowa 10-14 lat, III kategoria wiekowa 15-19 lat, IV kategoria dla szkoły, której 

uczniowie przesłali najwięcej prac.   

3. W I kategorii wiekowej dla Laureata pierwszego miejsca jest przewidziana nagroda rzeczowa w 

postaci tableta, dla Laureata drugiego i trzeciego miejsca nagroda w postaci aparatu 

kompaktowego. W II kategorii wiekowej dla Laureata pierwszego miejsca przewidziana jest 

nagroda rzeczowa w postaci tableta, dla Laureata drugiego miejsca nagroda rzeczona w postaci 

aparatu kompaktowego, natomiast dla Laureata trzeciego miejsca nagroda rzeczowa w postaci 

czytnika e-book. W III kategorii wiekowej, dla Laureata pierwszego miejsca przewidziana jest 

nagroda rzeczowa w postaci kamery Go Pro, dla Laureata drugiego miejsca nagroda rzeczona w 

postaci aparatu kompaktowego, natomiast dla Laureata trzeciego miejsca nagroda rzeczowa w 

postaci czytnika e-book. W IV kategorii dla najaktywniejszej szkoły przewidziana jest nagroda 

rzeczowa w postaci urządzenia wielofunkcyjnego.  

4. Wartość nagród o których mowa w pkt 3 nie przekracza kwoty 760,00 zł.  

5. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłaty ekwiwalentu w formie pieniężnej.  

6. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2016, poz. 2032 ze zm.), przy czym, jeżeli w 

związku z wartością nagrody po stronie Zwycięzcy konkursu powstaje obowiązek podatkowy, 

koszt podatku zobowiązany jest pokryć Zwycięzca konkursu przed wydaniem Zwycięzcy 

nagrody. Zwycięzca zobowiązany jest przedstawić Organizatorowi potwierdzenie uiszczenia 

należnego podatku z tego tytułu. 

7. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania 

dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w 

tym podatków, kosztów odbioru przez uczestnika.  

 

Art. 6 

Reklamacje 

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora na adres 

agnieszka.stach@polskapress.pl z dopiskiem „Reklamacja „Wokół Stołu”.  

2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla 

doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.  
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3. 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.  

4. Kandydatowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.  

 

Art. 7 

Ochrona  danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest 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 

2. Podane przez Kandydatów dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i 

przeprowadzenia Konkursu, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania 

kontaktu z właścicielem danych, a także podania danych Kandydatów na łamach prasy i 

stronach internetowych o których mowa w art. 4.  

3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto 

właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego 

danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania 

ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach 

właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest 

dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie. 
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ZAŁACZNIK NR 1  

 

Oświadczenie o przekazaniu praw autorskich  

do pracy wykonanej w ramach Konkursu „WOKÓŁ STOŁU” 

 

Dane osobowe:  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że przekazuję prawa autorskie  

do projektu wykonanego w ramach konkursu „WOKÓŁ STOŁU”  

w całości, bądź części na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności  utrwalania i 

zwielokrotnianie wszelkimi technikami, publicznego prezentowania, udostępniania w sieci internet, 

publikowanie w prasie oraz na innych materiałach, nośnikach Współorganizatora, udostępnianie tak, 

aby każdy miał dostęp w wybranym miejscu i czasie, używania, rozpowszechnianie, 

wykorzystywanie w całości lub części, dokonywanie zmian, najmu, użyczania, wprowadzenie do 

obrotu projektu graficznego, obrót oryginałem i/lub egzemplarzami, nadawanie, reemitowanie, 

druku i produkcji materiałów informacyjnych i promocyjnych z wykorzystaniem projektu graficznego 

i nazwy, dokonywanie wszelkich zmian.  

Współorganizator nabywa prawa do wykonywania autorskich praw zależnych.  

Prawa te mogą być przeniesione na osoby trzecie bez prawa żądania ze strony zwycięzców 

wynagrodzenia z tego tytułu. Upoważniam Współorganizatora do wykonywania w/w praw bez 

oznaczania autorstwa. Za przekazanie praw nie przysługuje mi wynagrodzenie.  

 

 

…………………………….     ………………………………………………… 

miejscowość, data                 podpis  

 

 

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku osób 
umieszczonych na zdjęciu 

przez Organizatora i Współorganizatora w celach i na zasadach określonych regulaminem, w 

szczególności na publikowanie, rozpowszechnianie na łamach Głos Szczeciński, Głos Koszaliński, 

Nasze Miasto Szczecin, Nasze Miasto Koszalin, gs24.pl, gk24.pl, Koszalin naszemiasto.pl, 

szczecinnaszemiasto.pl, także w wersji elektronicznej   

 

 

…………………………….     ………………………………………………… 

miejscowość, data                 podpis  

 

 
 
 

Zgodę o przekazaniu praw autorskich prosimy dołączyć do projektu w 2 egz.  


