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REGULAMIN KONKURSU  
,,JAWORZNO W OBIEKTYWIE” 

 
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady Konkursu pod nazwą 

„Jaworzno w obiektywie” zwanego dalej Konkursem. 
2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Jaworzno to My z siedzibą w: Jaworznie 

(kod pocztowy 43-600) przy ul. Chełmońskiego 27, wpisaną do rejestru sądowego, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000663630, NIP: 632-
20-16-470, zwany dalej: Organizatorem. 

3. Konkurs odbywa się w dniach od 2 listopada 2017 roku do 16 listopada 2017 roku. 
Powyższy termin dotyczy przyjmowania prac konkursowych.  

 
§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA 

 
1. W Konkursie może wziąć udział każdy obywatel RP niebędący członkiem 

Stowarzyszenia ,,Jaworzno to My”. 
2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia Karty Zgłoszeniowej, którą winien 

jest złożyć wraz z pracą konkursową. Na Karcie Zgłoszeniowej zobowiązany jest do 
podania: imienia, nazwiska, adresu mailowego i numer telefonu. 

3. Karty Konkursowe wraz z pracami należy wysłać na podany adres mailowy: 
jaworznotomy@gmail.com  najpóźniej do dnia 16 listopada 2017 roku. 

4. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją przez Uczestnika, 
niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień. 

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także 
prawa żądania wydania nagrody, wskazanej w § 4 ust. 1  niniejszego Regulaminu nie 
można przenosić na inne osoby. 

 
§ 3 ZASADY KONKURSU 

 
1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 
2. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić warunki określone niniejszym 

Regulaminem. 
3. Uczestnik konkursu powinien wysłać na podany przez organizatora e-mail jedno jego 

zdaniem najlepsze zdjęcie, które wykonał aparatem fotograficznym lub dronem. 
Prace konkursowe wykonane innymi sprzętami (np. telefonami komórkowymi) nie 
będą przyjmowane. 

4. Zdjęcie powinno przedstawiać jaworznicką architekturę lub otaczającą miasto naturę i 
krajobraz. 

5. Zdjęcie konkursowe powinno być w niemniejszej rozdzielczości niż 1920x1080.  
6. Z chwilą odebrania przez Organizatora pracy konkursowej, Organizator nabywa 

licencję niewyłączną upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z 
majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej na następujących polach 
eksploatacji: 
A) wykorzystanie pracy konkursowej na stronie Organizatora, Współorganizatorów, 

Partnerów Strategicznych i Patronów Medialnych. 
B) umieszczenie pracy konkursowej w kalendarzu, który Organizator przewiduje 

stworzyć i rozprowadzać razem z Współorganizatorami, Partnerami 
Strategicznymi i Patronami Medialnymi. 

7. Karta zgłoszeniowa wraz z pracą konkursową dostarczona po upływie wyznaczonego 
terminu obowiązywania niniejszego Konkursu, określonego w § 2  
ust. 3 niniejszego Regulaminu, nie będzie zakwalifikowana do udziału w Konkursie. 

8. Praca konkursowa zostanie oceniona przez Komisję Konkursową w składzie 
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powołanym przez Organizatora. 
9. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się nie później niż 14 dni po zakończeniu terminu 

składania prac konkursowych w obecności Komisji Konkursowej w siedzibie 
Stowarzyszenia Jaworzno to My w Jaworznie przy ul. Chełmońskiego 27. 

 
§ 4 NAGRODY 

 
1. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają nagrody w postaci akcesoriów 

fotograficznych. 
2. Organizator przewiduje, iż 11 najlepszych prac trafi na kalendarz wydany wspólnie 

przez Stowarzyszenie Jaworzno to My i partnerów konkursu.  
3. W przypadku przyznania nagrody opisanej w ust.  1 powyżej, a co za tym idzie  

w przypadku nabycia przez Uczestnika uprawnienia do otrzymania nagrody – 
uprawniony zostanie poinformowany o tym fakcie telefonicznie lub pocztą 
elektroniczną, w terminie trzech dni od momentu powstania uprawnienia  
do odebrania nagrody, tj. od dnia upływu terminu określonego w § 3 ust. 5 
niniejszego Regulaminu. 

4. Organizator zastrzega, iż po trzykrotnej bezskutecznej próbie poinformowania 
Uczestnika o powstałym uprawnieniu do odebrania nagrody, to na Uczestniku ciąży 
obowiązek dowiadywania się o powstałym uprawnieniu do pobrania nagrody. 

5. Odbioru nagrody należy dokonać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Jaworzno to 
My w Jaworznie przy ul. Chełmońskiego 27 w terminie 14-tu dni od powzięcia 
informacji o uprawnieniu do odbioru nagrody, nie później jednak niż w terminie 30-tu 
dni od tj. od dnia upływu terminu określonego w § 3 ust. 5 niniejszego Regulaminu. 
 

§ 5 DANE OSOBOWE 
 

1. Organizator informuje, iż administratorem danych osobowych Uczestników biorących 
udział w Konkursie jest Stowarzyszenie Jaworzno to My z siedzibą w Jaworznie (kod 
pocztowy 43-600) przy ul. Chełmońskiego 27. 

2. Dane osobowe osób, o którym mowa w ust. 1 powyżej będą wykorzystane wyłącznie 
w celach marketingowych Stowarzyszenia Jaworzno to My. Poprzez podanie danych 
osobowych oraz podpisanie oświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 4 niniejszego 
Regulaminu, Uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez 
Stowarzyszenie Jaworzno to My w celu wyżej wskazanym oraz opublikowanie imienia  
i nazwiska Uczestnika, jako nagrodzonego w Konkursie. 

3. Dane osobowe mogą być przekazane przez Stowarzyszenie ,,Jaworzno to My” 
Współorganizatorom.    

4. Organizator informuje o przysługującym prawie dostępu do swoich danych oraz ich 
poprawiania. 

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wzięcia 
udziału w Konkursie. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu 
do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. 

 
§ 6 REKLAMACJE   

 
1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres siedziby 

Organizatora, w terminie do 7 dni od zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. 
2. Reklamacja powinna zawierać dane personalne przedstawiciela Uczestnika, o którym 

mowa w § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu, jak również dokładny opis i wskazanie 
przyczyny reklamacji. 

3. Reklamacja rozpatrywana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni  
od dnia otrzymania 

4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym  
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przesłanym na adres podany w reklamacji. 
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5. Decyzja Organizatora o przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją 
ostateczną w ramach prowadzonego przez Organizatora postępowania 
reklamacyjnego, co nie ogranicza dochodzenia roszczeń na podstawie powszechnie 
obowiązującego prawa. 

 
 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu upoważnia 
Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa  
do nagrody. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu i warunków 
Konkursu. 

3. Regulamin jest dostępny w na stronie internetowej www.facebook.com/jaworznotomy 
a także www.mojejaworzno.pl/  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji informacji na temat Konkursu  
w materiałach związanych z działalnością Stowarzyszenia Jaworzno to My 

5. Odpowiedzialność Organizatora w stosunku do Uczestników Konkursu, jest 
ograniczona do wysokości nagrody przyznawanej laureatom  Konkursu, o której  
mowa w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 

6. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania i interpretacji niniejszego Regulaminu, a także 
z uczestnictwa w Konkursie rozstrzygane będą przez Organizatora. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 
przepisy Kodeksu cywilnego. 

8. Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, w przypadku 
nierozstrzygnięcia ich w drodze polubownej, będą rozstrzygane przez Sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 

http://www.facebook.com/jaworznotomy
http://www.mojejaworzno.pl/

