REGULAMIN KONKURSU „ZDJĘCIE ROKU”

1.

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady przeprowadzenia
Konkursu Fotograficznego „Zdjęcie roku” (dalej „Konkurs”).

2.

Organizatorem Konkursu jest „Łowiec Polski Sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie
przy ul. Nowy Świat 35, 00-029 Warszawa, KRS 0000180476 – wydawca
miesięcznika „Łowiec Polski” (dalej „Organizator”).

3.

Konkurs organizowany jest z okazji jubileuszu 95-lecia Polskiego Związku
Łowieckiego a jego celem jest promocja wizerunku łowiectwa poprzez
publikację

materiałów

prasowych,

których

ilustracjami

będą

fotografie

zgłaszane do Konkursu.

Udział w Konkursie
4.

Uczestnikami Konkursu (dalej „Uczestnicy”) mogą być członkowie Polskiego
Związku Łowieckiego, którzy do końca listopada 2018 roku – za pośrednictwem
skrzynki poczty elektronicznej konkurs@lowiec.pl bądź drogą listowną na adres
siedziby

Organizatora

–

dokonają

prawidłowego

zgłoszenia

fotografii

konkursowych (dalej „Fotografie”).
5.

O zakwalifikowaniu bądź odrzuceniu poszczególnych zgłoszeń decyduje
powołany przez Organizatora komitet konkursowy, który weryfikuje estetykę i
jakość techniczną zgłaszanych fotografii.

6.

Każdy Uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłaszanych do Konkursu
fotografii, że nie naruszają one praw osób trzecich.

7.

Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę fotografii.

8.

Fotografie zakwalifikowane do Konkursu publikowane będą w albumie
konkursowym internetowego portalu Organizatora (www.lowiecpolski.info) oraz
równocześnie

na

jego

profilu

społecznościowego

serwisu

Facebook

(www.facebook.com/Lowiec.Polski/).
9.

Laureat Konkursu wyłoniony zostanie w drodze głosowania – tytuł „Zdjęcia
roku”

otrzyma

fotografia

opublikowana

na

profilu

społecznościowym
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Organizatora, która w okresie trwania Konkursu uzyska największą łączną
liczbę polubień oraz udostępnień.
10. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie
ich najbliższych rodzin (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, osoby
pozostające w faktycznym pożyciu

i

osoby

pozostające w stosunku

przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora). Organizator
nie jest zobowiązany do uzyskania od Uczestników Konkursu pisemnych
oświadczeń dotyczących spełnienia powyższego warunku, jednakże ma on
prawo – w wypadku jakichkolwiek wątpliwości – weryfikować status Uczestnika
Konkursu we wskazanym zakresie. W wypadku braku odpowiedzi lub
udzielenia odpowiedzi potwierdzającej status, o którym mowa powyżej,
Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu.

Prawa autorskie
11. Przesłanie Fotografii przez Uczestnika zgodnie z pkt. 4 Regulaminu oznacza
udzielenie

Organizatorowi

nieodpłatnej,

niewyłącznej,

nieograniczonej

terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnianie Fotografii przez
Organizatora
zwielokrotnienie

na

następujących
w

sieci

Internet,

polach
w

eksploatacji:
szczególności

utrwalenie

i

nieograniczone

rozpowszechnianie na Facebooku, wprowadzenie do pamięci komputera,
publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie w
sieci Internet.
12. Zwycięzca, przed wydaniem Nagrody, może zostać poproszony o podpisanie
Umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, na mocy której zostanie
potwierdzone przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonych
Fotografii na Organizatora.
13. Uczestnik oświadcza, że nie jest członkiem żadnej organizacji zbiorowego
zarządzania prawami autorskimi i nie zawarł z żadną taką organizacją umowy,
na mocy której organizacja ta mogłaby nabyć prawa autorskie do utworów
stworzonych przez Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie lub też
w jakikolwiek inny sposób uzyskać uprawnienie do zarządzania tymi prawami.
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14. Z tytułu przeniesienia praw autorskich i innych praw do nagrodzonej Fotografii
Uczestnikowi

nie

przysługuje

dodatkowe,

poza

otrzymaną

Nagrodą,

wynagrodzenie lub jakiekolwiek inne roszczenia względem Organizatora lub
osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.

Nagrody
15. Nagrodą w Konkursie jest strzelba śrutowa „Benelli 828U Silver Wood” (dalej
„Nagroda Główna”) ufundowaną przez THZ INCORSA Sp. z o.o. z siedzibą przy
ul. Marconich 3, 02-954 Warszawa, KRS 0000053390 (dalej „Fundator”).
Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zamiany Nagrody Głownej na gotówkę.
16. Organizator

zastrzega

jednocześnie

możliwość

ufundowania

nagród

dodatkowych oraz włączenia sponsorów i fundatorów nagród specjalnych. w
formie, w trybie i na zasadach z nimi ustalonych.
17. Wręczenie Nagrody Głównej nastąpi w terminie i w miejscu ustalonym przez
Organizatora oraz Fundatora po uprzedniej weryfikacji zdolności Laureata do
odebrania Nagrody, nie później niż do końca lutego 2019 roku.
18. Każda z nagród zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
podatkowego, tj. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.). Organizator ufunduje
dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody, a
następnie z ogólnej wartości przyznanej w konkursie nagrody, potrąci i
odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego podatek od wygranej nagrody,
przez co dodatkowa nagroda pieniężna nie będzie podlegać wypłacie, lecz
zaliczeniu

na

poczet

podatku.

Wartość

nagrody

oraz

wysokość

zryczałtowanego podatku od nagrody zostanie zaokrąglona stosownie do
przepisów podatkowych. Poprzez odebranie Nagrody Laureat wyraża zgodę na
pobranie dodatkowej nagrody pieniężnej przez Organizatora i przeznaczenie jej
na zapłatę podatku dochodowego od Nagrody Głównej lub nagród, o których
mowa w pkt 11 Regulaminu.

Ochrona danych osobowych
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19. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Łowiec Polski Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 35, 00-029 Warszawa. Administrator
danych osobowych powierzy przetwarzanie danych osobowych Uczestników
Organizatorowi

na

podstawie

zawartej

z

nim

umowy

o

powierzeniu

przetwarzania danych osobowych.
20. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu przeprowadzenia
Konkursu (w celu wyłonienia Laureata, wydania Nagrody Głównej lub nagród, o
których mowa w pkt 11 Regulaminu, rozliczenia podatku dochodowego od
Nagrody Głównej lub nagród, o których mowa w pkt 11 Regulaminu oraz
ewentualnie w celu rozpatrzenia reklamacji), zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Tryb składania i rozpatrywania Reklamacji
21. Reklamacje w związku z przeprowadzeniem Konkursu rozpatruje Organizator.
Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej i wysłane
listem poleconym na adres: Łowiec Polski Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 35, 00-029
Warszawa, lub reklamacje zgłoszone za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres Organizatora: poczta@lowiec.pl, ze wskazaniem w tytule wiadomości
„Reklamacja”.
22. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres korespondencyjny,
dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacja powinna
ponadto zawierać oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w niniejszej reklamacji w celach
związanych ze składaną reklamacją w ramach konkursu „Zdjęcie roku” przez
administratora danych osobowych – Łowiec Polski Sp. z o.o. Wiem, że podanie
danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji
oraz że mam prawo dostępu do moich danych, żądania ich usunięcia oraz do
ich poprawiania.” Podanie danych osobowych i złożenie oświadczenia, zgodnie
z treścią postanowień zdania poprzedzającego, jest dobrowolne, ale niezbędne
dla rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje nie spełniające powyższych wymogów
nie podlegają rozpatrzeniu.
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23. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu oraz w terminie 30
dni od dnia jego zakończenia. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą
rozpatrywane. O zachowaniu terminu opisanego powyżej decyduje data
wysłania reklamacji. W przypadku przesłania reklamacji listem poleconym
miarodajna jest data stempla pocztowego.
24. Na rozpatrzenie reklamacji Organizator ma 14 dni roboczych liczonych od daty
jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi
Uczestnika w formie odpowiedniej do formy reklamacji tzn. bądź w formie emaila zwrotnego, bądź listem poleconym na adres korespondencyjny wskazany
w reklamacji, w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
25. Uczestnikowi w razie niekorzystnego dla niego rozstrzygnięcia reklamacji
przysługuje prawo odwołania się do sądu powszechnego.

Postanowienia końcowe
26. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
Regulaminu oraz zawartych w nim oświadczeń Uczestników.
27. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie
swoich danych osobowych przez Organizatora w związku z Konkursem,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
28. W

sprawach

nieuregulowanych

niniejszym

Regulaminem

stosuje

się

odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności kodeksu
cywilnego.
29. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i dostępny jest na
stronach internetowych Organizatora – www.lowiec.info – oraz w siedzibie
Organizatora przy ul. Nowy Świat 35, 00-029 Warszawa przez cały czas trwania
Konkursu.

Warszawa 3 stycznia 2018
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