
 
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Wakacyjny Ogród” 
  

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Wakacyjny ogród”.  

2. Przedmiotem Konkursu jest wybór najlepszego zdjęcia przedstawiającego  „Wakacyjny ogród” uczestnika 

konkursu.  

3. Do konkursu będą dopuszczone zdjęcia przedstawiające: ogród, altanę, balkon, taras, plac zabawa dla dzieci.  

4. Zdjęcia konkursowe muszą przedstawiać własny ogród Zdjęcia przedstawiające komercyjne obiekty nie wezmą 

udziału w konkursie.  

  

§ 2 

Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagrody jest spółka Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie, przy ul. Targowej 72. oraz Biuro Turystyki Antałek NIP: 677-000-34-63, adres: ul. Królewska 1, 30-045  

Kraków zwane dalej („Organizatorami Konkursu”), 

  

§ 3 
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie serwisu Facebook.com dla 

użytkowników, którzy są fanami Biura turystyki Antałek lub Skansenu Smaków - adres URL 

https://www.facebook.com/skansensmakow (dalej jako „Profil Konkursowy Facebook”). 

  

§ 4 
Konkurs trwa od 01.08.2014 do 31.08.2014 r. 

  

 

II. UCZESTNICY KONKURSU 
  

§ 5 
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w dniach 01.08.2014 do 31.08.2014 r zrobią zakupy w 

 sklepie Leroy Merlin Modlniczka oraz dodadzą pracę w aplikacji konkursowej na profilu Facebook Skansen 

Smaku w formie zdjęcia obrazującego hasło konkursowe „Wakacyjny ogród” wraz z jego tytułem i krótkim opisem  

2. Adres e-mail Uczestnika Konkursu będzie znany wyłącznie Organizatorowi Konkursu i nie będzie udostępniany 

osobom trzecim. 

  

§ 6 
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora Konkursu  

 

§ 7 
1. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  

2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu  są wyłącznie Organizatorzy..  

3. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane 

wyłącznie w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla 

wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.  

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i konieczne dla otrzymania nagrody.  

  
  

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 
 

§ 8 
 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez 

Organizatora (zwane w dalszej części niniejszego regulaminu również "Moderatorami") w składzie: 

a) Maria Ożóg  

https://www.facebook.com/skansensmakow


2. Ostateczny wybór najlepszych zdjęć zostanie dokonany przez użytkowników Facebook, którzy polubią profil 

Skansen Smaków. 

3. Użytkownicy Facebook w drodze głosowania wybiorą 3 najlepsze fotografie.  

 

§ 9 

  
1. Aby przystąpić do Konkursu należy: 

 

 zapoznać się z Regulaminem Konkursu 

 mieć status fana na stronie profilu Facebook ‘Skansen Smaków”  (https://www.facebook.com/skansensmakow) 

 umieścić zdjęcia w aplikacji konkursowej na profilu Facebook ‘Skansen Smaków”   

 zrobić w okresie trwania konkursu zakupy w sklepie Leroy Merlin Modlniczka ul. Rożańskiego 34 

2. Zgłoszone do Konkursu zdjęcie powinno zawierać tytuł zdjęcia i jego krótki opis. 

3. Celem postawionym przed uczestnikami Konkursu jest zaprezentowanie za pomocą fotografii  własnego ogrodu, 

balkonu, tarasu, altany zaaranżowanego przez siebie.  

4. Każdy z uczestników Konkursu może wysłać tylko jedno zdjęcie (wraz z opisem) w formacie JPG, w maksymalnym 

rozmiarze 5 MB. 

5. Wysyłając swoje zgłoszenie, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszone do Konkursu zdjęcie jest jego 

własnością i zostało wykonane przez niego samego oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do 

tego zdjęcia, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs. 

6 . Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi w dniu 04.09.2014 r. około godziny 21:00 

7. Wyniki Konkursu oraz zwycięzcy zostaną opublikowanie w sklepie Leroy-Merlin Polska sp. z o.o. Modliniczka ul. 

Prof. A. Rożańskiego 34 oraz  pod adresem  https://www.facebook.com/skansensmakow 

  

  

IV. NAGRODY 
 

§ 10 

  
1. W konkursie przewidziano 3 nagrody główne: 

1 miejsce.: Wczasy w Grecji na Riwierze Olimpiskiej organizowane przez Biuro turystyki Antałek dla 

dwóch osób we wrześniu 2014. Świadczenia: ( przejazd luksusowym autokarem, 9 noclegów 

w apartamentach klasy LUX wyposażonych w aneks kuchenny w miejscowości Olimpic 

Beach, ubezpieczenie KLiNNW ) 

2 miejsce.: Bon na zakupy w Leroy Merlin Modlniczka w wysokości 1000 PLN   

3 miejsce: Romantyczna Kolacja dla Dwojga w Karczmie Skansen Smaków połączona z przejazdem 

limuzyną ( miejsce odbioru Laureatów nie może przekroczyć odległości 45 km od granic 

miasta Krakowa)  

  Termin realizacji nagrody za 1 i 3 miejsce do ustalenia z Biurem turystyki Antałek.  

2. Wszystkie osoby, które wezmą udział w konkursie  otrzymają: 

 rabat na wczasy w Grecji w terminie od 30.08 –07.10.2014 organizowane przez Biuro turystyki Antałek w  

wysokości 25%  

  Voucher na wakacyjną Kawę Frappe w restauracji Skansen Smaków w Kryspinowie 

3. Warunkiem odbioru nagrody jest okazanie przez wybraną osobę uprawnionemu pracownikowi sklepu Leroy 

Merlin dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu, albo prawa jazdy), dowodu dokonania 

zakupów w okresie trwania konkursu w sklepie Leroy Merlin w Modlniczce (paragon, faktura Vat, 

potwierdzenie transakcji kartą płatniczą) oraz podpisanie Protokołu przekazania nagrody, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.  

 

4. Od nagród, o których mowa w § 10 Regulaminu Konkursu, zostanie odprowadzony przez Organizatorów 

Konkursu zryczałtowany podatek dochodowy, stosownie do treści art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). 

 

§ 11 
  

https://www.facebook.com/skansensmakow
https://www.facebook.com/skansensmakow


Organizator zastrzega, iż z chwilą wydania Nagród nabywa autorskie prawa majątkowe do prac konkursowych, na 

następujących polach eksploatacji: 

 prawa do utrwalania i zwielokrotniania na płytach CD i DVD i w pamięci komputera lub innych nośnikach, 

wprowadzania do obrotu, publicznego wykonania lub publicznego odtwarzania, wyświetlania, najmu, 

dzierżawy, nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną i 

nadawania za pośrednictwem satelity, 

prawa do publicznej prezentacji Utworu całościowego lub częściowego, 

prawa do przerabiania i przetwarzania Utworu z zachowaniem osobistych praw autorskich,  

 prawa do wykorzystania w mediach interaktywnych, tj. prawa do powielania i rozpowszechniania utworów 

powstałych na bazie utworu na nośnikach obrazu, dźwięku przeznaczonych wyłącznie lub głównie do użytku 

interaktywnego, tzn. do indywidualnej obróbki, skracania lub wyimkowania, kształtowania lub innej zmiany 

produkcji albo jej pojedynczych składników obrazowych i/lub dźwiękowych, także łączenia z innymi dziełami; 

 prawa do korzystania i rozporządzenia opracowaniami Utworu (prawa zezwalania na wykonywanie zależnego 

prawa autorskiego); 

publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet.  

Organizatorowi przysługuje także prawo przeniesienia na osoby trzecie praw, o których mowa powyżej. 

  
  

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 12 
 

1. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do wszystkich zgłoszonych do 

Konkursu zdjęć i prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich oraz jest uprawniony do rozporządzania nimi w 

zakresie i celu opisanym w ust.1. 

2. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem prac konkursowych przez uczestników Konkursu. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania materiałów 

konkursowych. 

4. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie. 

5. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą wykluczyć 

Uczestnika na każdym etapie Konkursu. 

6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

7. Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie. 

 

 

Załączniki: 

1) Protokół przekazania nagrody; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1 

 
PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA NAGRODY 

 

 

Pierwszej / drugiej / trzeciej nagrody w konkursie „________________________” w sklepie Leroy Merlin w 

__________________, przy ul. __________________. 

 

Dane przekazującego: Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 72.  

 

Dane przyjmującego: ..................................................................................... 

............................................................................................................................................ 

(Imię i nazwisko, adres i NIP Uczestnika Konkursu) 

 

 

Przyjmujący oświadcza, że w dniu ......................................... w sklepie ............................................... odebrał 

………………………………….. o numerze seryjnym ................................................................., który jest 

pierwszą / drugą / trzecią nagrodą w konkursie „___________________________” organizowanym przez Leroy-

Merlin Polska Sp. z o.o.  

 

Jednocześnie oświadczam, iż: 

 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi 

zmianami) przez Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 72,w celu 

pryeprowadyenie niniejszego Konkursuł 

  

 jestem autorem przesłanego przeze mnie zdjęcia konkursowego i przysługują mi do niego pełne autorskie 

prawa majątkowe i osobiste 

 

 wyrażam zgodę na przekazanie podatku od konkursu przez Organizatorów konkursu na poczet należnego 

podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych z dnia 26 lipca 1991r. (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) od łącznej wartości 

nagród.  

 

................................., dnia ............................................ r.  

 

Czytelny podpis: ...................................................  

 

 

 

 


