
#KonkursRega 

Regulamin konkursu fotograficznego  

na najciekawsze zdjęcie z Audio Video Show 2015 

 

Udział w konkursie krok po kroku... 

1. Rób zdjęcia podczas targów! Każde zdjęcie może wygrać, również takie, 

wykonane telefonem! Nie chcemy Cię ograniczać. Tematem może być sprzęt, ludzie, 

wydarzenie lub Ty i Twoi znajomi. 

2. Zaznacz swoją obecność na wystawie i dołącz do wydarzenia Audio Video Show 

2015 na oficjalnym facebookowym profilu targów. 

3. Umieść najciekawsze zdjęcie na SWOIM facebookowym profilu dodając w tytule 

hasztag #KonkursRega  

4. W niedzielę 8-go listopada 2015r. ok. godz. 16 obejrzymy wszystkie zdjęcia 

oznaczone hasztagiem #KonkursRega i wybierzemy najlepsze! Niezwłocznie 

powiadomimy Cię, abyś jeszcze podczas targów mógł odebrać swoją nagrodę! 

Organizatorzy Konkursu 

Organizatorem Konkursu jest dystrybutor produktów marki Rega w Polsce, firma 

this.pl Audio z siedzibą: 75-642 Koszalin, ul. Westerplatte 29, NIP: 839-181-05-16, 

REGON: 321181154 (zwany dalej „Organizatorem”). 

Współorganizatorem Konkursu jest firma Mokrzycki Services – organizator wystawy 

Audio Video Show 2015. Organizator oraz Współorganizator Konkursu zwani są dalej 

łącznie „Organizatorami”. 

Cel Konkursu  

Celem konkursu jest stworzenie zbioru zdjęć tworzących swoistą fotorelację widzianą 

oczami uczestników Audio Video Show 2015, spośród którego zostanie wybrane 

najciekawsze zdjęcie wykonane podczas wystawy. 



Czas trwania Konkursu  

Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 6 listopada 2015r. od godz. 16 

do dnia 8 listopada 2015r. do godz. 16. 

Uczestnicy Konkursu  

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i 

członkowie rodzin Organizatorów. 

 Zdjęcia konkursowe  

Do konkursu mogą być zgłoszone dowolne zdjęcia wykonane podczas wystawy 

Audio Video Show 2015. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu wiele zdjęć. 

Zdjęcia zgłaszane do Konkursu mogą zostać poddane obróbce cyfrowej 

odpowiadającej zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na 

rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu itp. Zmiany polegające na 

fotomontażu oraz manipulacji cyfrowej są niedopuszczalne.  

Rozstrzygnięcie Konkursu  

Spośród zdjęć zgłoszonych do Konkursu jury wybrane przez Organizatorów wybierze 

jedno zdjęcie. Autor zwycięskiej fotografii otrzyma nagrodę. 

Ogłoszenie wyników nastąpi pod koniec trwania targów Audio Video Show 2015 w 

serwisach internetowych Organizatorów oraz ich portalach społecznościowych. 

Nagroda konkursowa 

Nagrodą w konkursie jest limitowany gramofon Queen by Rega.  

Za zapewnienie nagród odpowiada Organizator. 

Prawa autorskie 

Z chwilą umieszczenia zdjęć oznaczonych hasztagiem #KonkursRega na profilu 

Facebook Uczestnik: 



1. oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą zdjęć w rozumieniu ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie 

do tychże zdjęć, które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami 

osób trzecich; 

2. oświadcza, iż zdjęcia nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych 

osób trzecich, a także iż uzyskał zezwolenia wymagane prawem zgody osób 

przedstawionych na zdjęciach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach 

Konkursu oraz w zakresie poniższej licencji; 

3. udziela Organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo 

ani terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu i podlegającej zbyciu licencji 

na korzystanie ze zdjęć. Prace zgłoszone w Konkursie będą wykorzystywane 

w szczególności na oficjalnych profilach Organizatorów na portalach 

społecznościowych  Facebook, Twitter, Google Plus, Pinterest, Instagram, 

Tumblr oraz ich serwisach internetowych. 

 

Korzystanie z pracy w ramach licencji, o której mowa powyżej, odbywać się 

będzie z poszanowaniem  praw osobistych Autorów, w tym prawa do 

autorstwa pracy zgłoszonej na Konkurs, jak również prawo do samodzielnej 

publikacji pracy po rozstrzygnięciu  Konkursu.  

Dane osobowe 

Przystępując do Konkursu, każdy jego Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie 

jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia 

Konkursu z jego udziałem. Zgoda jest dobrowolna, jest jednak niezbędna dla udziału 

w Konkursie. 

Administratorem danych osobowych Uczestników są Organizatorzy. Osoby, których 

dotyczą w/w dane, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania.  

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi 

ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 

926 z późn. zm.) w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji 



Konkursu z udziałem danego uczestnika oraz  celów Konkursu, ewentualnego 

dostarczenia nagrody oraz umieszczenia danych osobowych uczestnika w informacji 

o zwycięzcy Konkursu, a także w zakresie niezbędnym dla wykonywania przez 

Organizatora oraz Współorganizatora uprawnień wynikających z udzielonej przez 

uczestnika konkursu licencji.  

Postanowienia końcowe 

Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu. 

Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od nagród obciąża uprawnionego do 

ich odbioru Zwycięzcę. Podatek wynosi 10% od wartości nagrody brutto. Płatnikiem 

wskazanego powyżej podatku są Organizatorzy.  

Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub na 

inną nagrodę rzeczową. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: niedoręczenie 

nagrody spowodowane nieprzesłaniem bądź przesłaniem przez Uczestnika błędnych 

danych osobowych, niezbędnych do doręczenia nagrody.  Nieodebranie nagrody nie 

zmienia praw organizatorów do dysponowania zdjęciami. 

W razie skierowania przeciw któremukolwiek z Organizatorów jakichkolwiek roszczeń 

osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich, bądź dóbr osobistych w 

wyniku korzystania ze zdjęcia zgłoszonego do Konkursu zgodnie z postanowieniami 

regulaminu, autor tego zdjęcia zobowiązany będzie zwolnić Organizatorów od 

wszelkiej odpowiedzialności, a w tym w szczególności zaspokoić zasądzone, lub 

ustalone w drodze ugody zadośćuczynienia i odszkodowania, a także pokryć 

wszelkie koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego. 

Decyzje w sprawach nieobjętych regulaminem Konkursu podejmują Organizatorzy. 

W sprawach nieuregulowanych regulaminem Konkursu stosuje się przepisy prawa 

polskiego. 

Ewentualne spory związane z Konkursem rozpatrywane będą wyłącznie przez sąd 

miejsca siedziby Organizatora. 


