
Regulamin Konkursu pod nazwą „Photoday” 

zwanego dalej „Konkursem” 

 

Art. 1 

Informacje ogólne 

Organizatorem Konkursu jest Polska Press sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, 

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla 

miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym w wysokości 42 000 000,00 zł; NIP 522-01-

03-609, REGON 012047699 (zwana dalej Organizatorem). 

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

konkursu pod nazwą „Photoday” 

2. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych fotografii wykonanych na terenie Zakładu 

Uzdatniania Wody w Starym Sączu, przez jego uczestników. 

3. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu 

cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

Art. 2 

Warunki udziału w Konkursie 

1. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym regulaminem. 

2. 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. 

3. 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. 2. 

 

Art. 3 

Zasady przeprowadzania Konkursu 

1. Konkurs będzie się odbywał w dniu od 21.09.2018. i będzie obejmował następujące etapy: 

a) w dniach od 11 września do 18 września 2018 roku odbywać się będą zgłoszenia chętnych do 

wzięcia udziału w plenerze fotograficznym zorganizowanym na terenie Zakładu Uzdatniania 

Wody w Starym Sączu, (zwanym dalej również Photoday). O zachowaniu terminu decyduje 

godzina doręczenia zgłoszenia Organizatorowi; 

b) w dniu 19.09.2018, Organizator ustali listę 5 uczestników Photoday i za pośrednictwem 

poczty elektronicznej zawiadomi osoby, które zakwalifikowały się do udziału w Photoday; 

c) Uczestnicy Photoday zostaną wybrani na podstawie wartości artystycznej zdjęć; 

d) w dniu 21.09.2018., wyłonieni przez Organizatora uczestnicy Photoday odbędą plener 

fotograficzny na terenie Zakładu Uzdatniania Wody w Starym Sączu. Grupa uczestników 

Photoday rozpocznie plener fotograficzny o godzinie 11.00 



Zakończenie Photoday planowane jest około godziny 12.00. 

Warunkiem wejścia na teren na którym organizowane będzie Photoday będzie odbycie 

szkolenia i podpisanie przez uczestnika Photoday oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami 

BHP.; 

Uczestnicy Photoday zobowiązani są do stawienia się przed wejściem na teren wskazany 

przez Organizatora 30 minut przed wyznaczoną godziną wejścia; 

e) w dniach 22 do 25 września 2018, uczestnicy Photoday mogą przesyłać zdjęcia wykonane 

samodzielnie podczas pleneru fotograficznego na terenie Photoday, co jest równoznaczne ze 

zgłoszeniem Organizatorowi woli udziału w Konkursie; 

f) do dnia 2 października 2018 roku, na stronie internetowej www.nowysacz.naszemiasto.pl 

ogłoszone zostaną wyniki Konkursu. Do laureatów konkursu zostaną wysłane prywatne 

wiadomości e-mail. 

 

2. Zgłoszenie, o którym mowa  w ust. 1 pkt a) powyżej,  powinno zostać przesłane na adres 

flexiteam@polskapress.pl i zawierać: 

a) imię i nazwisko, adres e- mail osoby chętnej do udziału w Photoday;  

b) oryginalne uzasadnienie chęci udziału w Photoday; 

c) 5 przykładowych fotografii autorstwa osoby chętnej do udziału w Photoday lub link do jej 

fotograficznego portfolio wraz z oświadczeniem, że przysługują jej autorskie prawa osobiste i 

majątkowe do tych fotografii. 

 

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt d) powyżej, powinno zostać przesłane na adres 

flexiteam@polskapress.pl i zawierać: 

a) imię i nazwisko, adres e- mail uczestnika Photoday; 

b) 10 zdjęć wykonanych przez uczestnika Photoday podczas pleneru fotograficznego na terenie 

organizowanego Photoday, wraz z oświadczeniem uczestnika Photoday, że przysługują mu 

autorskie prawa osobiste i majątkowe do tych fotografii . 

c) Każde ze zdjęć musi spełniać następujące warunki techniczne: 

rozmiar min. 2560 x 1920 pixeli 

rozdzielczość min. 300dpi 

format pliku: JPG 

Maksymalny rozmiar zdjęcia – 20MB 

d) Laureat zobowiązuje się do przesłania na prośbę Organizatora oraz spółki Zakład Uzdatniania 

Wody w Starym Sączu fotografii w rozdzielczości pozwalającej na wydruk dobrej jakości 

 

4. Z chwilą przesłania zdjęć, o których mowa w ust. 3 pkt b), uczestnik udziela Organizatorowi 

Polska Press oraz spółce Zakład Uzdatniania Wody w Starym Sączu. (każdemu z tych 

podmiotów osobno) nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo, ilościowo i terytorialnie licencji 

niewyłącznej, wraz z prawem udzielania sublicencji, na bezpłatne korzystanie z nadesłanych 

zdjęć we wszelkich formach i zakresach eksploatacji, w tym w szczególności na następujących 

polach eksploatacji: 

a) w  zakresie  utrwalania  i  zwielokrotniania  utworów  -  wytwarzanie  określoną  techniką 

egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową, także techniką optyczną, techniką zapisu komputerowego; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w pkt b) - publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 



publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

d) do publikowania utworu i jego kopii w inny sposób, także w folderach reklamowych, 

reklamach, biuletynach, na billboardach; 

e) eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci 

komputera i/lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie i/lub 

udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów. 

Uczestnik upoważnia Organizatora Polska Press oraz spółkę Zakład Uzdatniania Wody w Starym 

Sączu do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworów publiczności oraz do wykonywania 

autorskich praw zależnych do utworów. 

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

regulaminem oraz prawem. 

 

6. W Konkursie nie mogą brać udziału prace zgłoszone wcześniej do innego konkursu. 

 

7. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu. Przystąpienie 

Uczestnika do Konkursu oznacza również, iż Uczestnik oświadcza, że posiada wyłączne 

autorskie prawa osobiste i majątkowe do prezentowanych przez siebie w Konkursie (we 

wszystkich etapach) fotografii, a także, że jest uprawniony do udzielenia Organizatorowi i 

spółce Przewozy Regionalne licencji do fotografii, jak również do przeniesienia na 

Organizatora i spółki Przewozy Regionalne majątkowych praw autorskich do dzieła (utworu) 

oraz że przeniesienie na Zamawiającego praw w zakresie określonym w nin. Regulaminie, nie 

narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. Uczestnik przyjmuje nadto na siebie 

odpowiedzialność wobec Organizatora oraz spółki Zakład Uzdatniania Wody w Starym Sączu 

za wady prawne zgłoszonych do Konkursu prac fotograficznych, w szczególności za to, że 

jakiekolwiek osoby trzecie nie będą kierować przeciwko Organizatorowi i/lub spółce Zakład 

Uzdatniania Wody w Starym Sączu roszczeń związanych z naruszeniem ich praw autorskich. 

Jeśli korzystanie przez Organizatora i/lub spółkę Zakład Uzdatniania Wody w Starym Sączu z 

utworów naruszy prawa autorskie bądź jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, uczestnik 

Konkursu zobowiązany jest do wyłącznego i pełnego naprawienia wszelkich szkód i 

zaspokojenia wszelkich roszczeń z tego tytułu - wobec Organizatora, spółki Zakład 

Uzdatniania Wody w Starym Sączu. oraz osób trzecich. Przystępując do Konkursu Uczestnik 

wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach konkursowych, 

zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych przez 

Organizatora, jak również oświadcza, że został powiadomiony o przysługującym mu prawie 

wglądu do danych oraz ich przetwarzania. Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na publikacje 

jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, na stronach internetowych 

Organizatora, bądź w innej formie. 

 

Art. 4 

Ogłoszenie wyników Konkursu i nagrody 

1. Jury Konkursu wyłoni 3 najlepsze fotografie, spośród fotografii przesłanych przez 

uczestników Photoday 

2. Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody: 

a) I miejsce - voucher na zakupy w sklepie RTV AGD o wartości 1000 złotych 

b) II miejsce - voucher na zakupy w sklepie RTV AGD o wartości 500 złotych 



c) III  miejsce  -  voucher na zakupy w sklepie RTV AGD o wartości 500 złotych 

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

 

3. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone laureatom Konkursu w siedzibie Zakładu Uzdatniania 

Wody w Starym Sączu w terminie wskazanym im przez Organizatora w prywatnych 

wiadomościach e-mail lub mogą zostać odebrane osobiście pod tym samym adresem. 

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

fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). 

5. 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. 

6. Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród 

zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez 

Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu 

podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w 

Konkursie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na 

rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

7. Organizator zaznacza, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe uniemożliwiające 

prawidłowe przeprowadzenie Konkursu. 

 

Art. 5 

Reklamacje 

 

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora na Aleja Pokoju 3, 

31-548 Kraków z dopiskiem Photoday Zakład Uzdatniania Wody w Starym Sączu – FlexiTeam. 

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

dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów. 

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. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie 

powszechnym. 

 

Art. 6 

Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator – Polska Press sp. z o.o., ul. 

Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, 

Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408, o 

kapitale zakładowym w wysokości 42 000 000,00 zł; NIP 522-01-03-609, REGON 012047699. 

2. Podane przez Uczestników Konkursu 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 - RODO) . Szczegóły znajdują się w Nocie informacyjnej. 

 

Art. 7 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu po jego ogłoszeniu i w 

trakcie Konkursu, w szczególności do przedłużenia czasu trwania Konkursu, zmiany terminu 

ogłoszenia zwycięzców oraz dokonania innej korzystnej dla uczestników zmiany regulaminu 

w trakcie trwania Konkursu. 

2. Niniejszy regulamin dostępne są w siedzibie Organizatora Aleja Pokoju 3 w Krakowie oraz na 

stronie internetowej www.nowysacz.naszemiasto.pl oraz www.gazetakrakowska.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


