
 

Regulamin Konkursu „Wesela na pokolenia.  

Ratujemy zdjęcia ślubne i weselne z dawnych lat” 

 

§ 1 

1. Konkurs „Wesela na pokolenia. Ratujemy zdjęcia ślubne i weselne z dawnych lat”, w dalszej części 

regulaminu zwany Konkursem, jest prowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

2. Uczestnikiem Konkursu może być tylko obywatel Rzeczypospolitej Polskiej.  

3. W Konkursie nagradzani są Uczestnicy, którzy zgłoszą do konkursu najciekawsze zdjęcia 

nawiązujące tematyką do wesel i ślubów z lat 70. lub wcześniejszych.  

4. Konkurs trwa od 13.07.2011 do 30.09.2011 (do godziny 23.59).  

 

§ 2 

1. Organizatorem Konkursu na zlecenie HP Polska jest Edelman Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 

Flisa 4 w Warszawie (regon 140121815 NIP 526-28-57-483)  

 

§ 3 

1. Współorganizatorem konkursu jest Fundacja Ośrodka „KARTA” z siedzibą przy ul. ul. Narbutta 29 

w Warszawie (REGON, NIP)  

 

§ 4 

1. Patronat medialny nad konkursem objęły redakcje:  

1.1 NaszeMiasto.pl (wydanie warszawskie) wydawane przez Grupę Wydawniczą „Polskapresse” Sp. z 

o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 41,  

1.2 NaszeMiasto.pl (wydanie łódzkie), Echo Miasta (wydanie Łódzkie) oraz Dziennik Łódzki wydawane 

przez Polskapresse Sp. z o.o. (Oddział Prasa Łódzka) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 

41,  

1.3 SwiatObrazu.pl wydawane przez ŚwiatObrazu Sp. z o. o., z siedzibą w Krakowie przy ul. 

Chełmońskiego 247,  



§ 5 

1. Uczestnicy konkursu muszą być pełnoletni.  

2. Uczestnik konkursu oświadcza, iż jest autorem/autorką zgłoszonych do konkursu zdjęć lub posiada 

prawa autorskie i majątkowe do zgłaszanego zdjęcia. Prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i 

osoby sportretowane wyrażają zgodę na ich publikowanie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu 

przez partnerów mediowych wymienionych w punkcie 1. paragraf 4.  

3. Uczestnik Konkursu przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie 

mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu, w związku z naruszeniem niniejszego 

regulaminu przez uczestnika Konkursu.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich, majątkowych 

ani osobistych do ochrony wizerunku wynikających z nieuprawnionego zgłoszenia zdjęcia do Konkursu.  

5. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione u Organizatora lub Współorganizatora.  

 

§ 6 

1. Uczestnicy Konkursu mogą zgłosić do konkursu zdjęcia, które swoją tematyką nawiązują do ślubów 

lub wesel i które zostały wykonane w latach 70. lub wcześniejszych.  

2. By zgłosić fotografię do konkursu, należy zalogować się (lub zarejestrować i zalogować) w serwisie 

SwiatObrazu.pl, a następnie dodać zdjęcie do kategorii konkursowej w profilu Użytkownika. 

3. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie w formacie JPG o maksymalnym rozmiarze 

3 MB. Zgłoszone fotografie mogą być uprzednio poddane obróbce graficznej. 

 

 

§7 

1. Uczestnicy Konkursu, którzy chcą wygrać w konkursie nagrody, o których mowa w punkcie 1. 

paragraf 9., wyrażają zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie 

Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 883), w tym zgodę na opublikowanie zgłoszonych fotografii 

na potrzeby przeprowadzenia konkursu przez partnerów mediowych wymienionych w punkcie 1. 

paragraf 4.,  

 

 

http://www.swiatobrazu.pl/login
http://www.swiatobrazu.pl/login


§8 

1. Zwycięzca Konkursu  zostanie nagrodzony  urządzeniem drukującym HP Photosmart Ink 

Advantage eAIO. 

§9 

 

1. Nagrody, o których mowa w punkcie 1 paragraf 9, fundowane są przez Organizatora Konkursu.  

2. W przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), 

Organizator przed wydaniem nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego 

zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10%.  

 

§ 10 

1. Organizator prześle nagrody do Uczestników Konkursu, o których mowa w punkcie 1. paragraf 9, na 

własny koszt.  

 

§ 11 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie zdjęć niespełniających 

kryteriów zgłoszenia, a także naruszających prawo lub dobre obyczaje oraz godność człowieka. 

Organizator może wykluczyć każde zgłoszenie bez podania przyczyny.  

2. Organizator nie będzie informował zgłaszającego o fakcie wykluczenia jego zgłoszenia oraz jego 

powodach.  

3. Organizator, Współorganizator, HP ani inne podmioty współpracujące przy realizacji Konkursu nie 

ponoszą żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem przez Uczestnika 

Konkursu nieprawdziwych treści, danych, informacji, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie 

Uczestników Konkursu.  

5. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Organizator 

zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem,  

 



 

że nie naruszy on praw nabytych uczestników lub zwycięzcy konkursu. W przypadku podejmowania 

przez uczestników działań sprzecznych z niniejszym regulaminem lub działań zmierzających do 

sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania 

zwycięstwa w konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia 

uczestnika z udziału w konkursie. W przypadku wykluczenia uczestnika konkursu z udziału w 

Konkursie, uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody. Zwrot otrzymanej nagrody nie 

wyłącza prawa organizatora do dochodzenia od uczestnika odszkodowania na zasadach ogólnych.  

 


