
 

Regulamin konkursu fotograficznego 
„Obraz wyrazem mojej pracy” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą 
„Obraz wyrazem mojej pracy”. 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie, zasady przebiegu Konkursu, zasady przyznawania 
nagród oraz rozpatrywania reklamacji. 

3. Organizatorem konkursu fotograficznego „Obraz wyrazem mojej pracy”, zwanym dalej: Konkursem jest firma 
Vicplast Andrzej Jasiński z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Piaskowej 4, posługująca się numerem identyfikacji 
podatkowej PL844-177-51-25, zwana dalej: Organizatorem. 

4. Celem konkursu jest wyłonienie trójki zwycięzców spośród osób reprezentujących wykonawcze firmy budowlane, 
które nadeślą najlepsze zdjęcia z realizacji, tj. montażu okien lub/i drzwi takich producentów jak Alufactor, Drutex, 
Dobroplast czy Aluprof, wykonane po zakończonej inwestycji. 

5. Nagrody dla zwycięzców Konkursu funduje Organizator. 
6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, 

których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 
2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 471, z późn. zm.). 

§ 2. Czas trwania konkursu 

1. Konkurs odbywa się w terminie od dnia 1.11.2018 r. do dnia 30.11.2018 r. 
2. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi do dnia 23.12.2018 r. 
3. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 23.12.2018 r. 

§ 3. Zasady uczestnictwa 

1. Uczestnik powinien być autorem Zgłoszenia konkursowego.  
2. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, która nie jest pracownikiem Organizatora, współmałżonkiem lub dzieckiem pracownika Organizatora, 
jak też osobą pozostającą z pracownikiem Organizatora we wspólnym gospodarstwie domowym oraz osobą 
współpracującą przy obsłudze Konkursu. 

3. Udział w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu i już samo przystąpienie do Konkursu oznacza 
akceptację Regulaminu. Uczestnik Konkursu, aby wziąć w nim udział zobowiązany jest prawidłowo wypełnić druk 
dostępny na stronie www.vicplast.eu w zakładce KONKURS, podpisać go i po zeskanowaniu przesłać na adres 
e-mail: konkurs@vicplast.eu. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest wyrazić zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych. 

4. Działanie wbrew postanowieniom Regulaminu czy niespełnienie jakiegokolwiek z wymienionych punktów 
skutkuje dyskwalifikacją Uczestnika, nawet jeśli dokonał on zgłoszenia i nadesłał fotografie. 

5. Zdjęcia z realizacji, które spełniają poniższe warunki zostaną zakwalifikowane do oceny konkursowej: 
a) nadesłane zdjęcia są własnością uczestnika Konkursu i  nie naruszają praw osobistych lub majątkowych 



 

osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub prawa do wizerunku oraz że prawa autorskie do niego 
nie są obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich w zakresie objętym niniejszym Regulaminem. 

b) Rozdzielczość nadesłanej fotografii to min. 300 dpi z minimum 2000 pikseli na dłuższy bok. 
c) Zdjęcie z inwestycji ukończonej, tj. uporządkowanej i oddanej do użytku. 
d) Nazwa pliku jest powiązana z nagłówkiem w tabeli formularza, nad polem z opisem fotografii zawierającym 

nazwę i adres inwestycji gdzie wykonana została fotografia oraz nr oferty (faktury zakupu stolarki) jako 
potwierdzenie wykonania prac montażowych. 

e) Przesyłając Zgłoszenie konkursowe do Organizatora, Uczestnik udziela Organizatorowi 
nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo licencji w zakresie: 

• publicznego udostępniania zdjęcia w Internecie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 
i w czasie przez siebie wybranym; 

• zwielokrotnienia egzemplarzy dowolną techniką, w tym drukiem poprzez zamieszczenie w katalogach 
Organizatora, publikowanie zdjęć w ramach przygotowanych przez Organizatora materiałów prasowych, 
publikacji w katalogach oraz na stronach internetowych będących własnością Organizatora; 

• zmiany rozdzielczości, formatu oraz ewentualnie inne korekty rozmiaru i proporcji zdjęcia, jeżeli będzie to 
niezbędne dla właściwego korzystania z niego. 

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców 

1. Zwycięzców Konkursu wybierze powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa (dalej: „Jury”) 
składająca się z 3 (trzech) osób: Andrzej Jasiński – Przewodniczący Komisji, Ewa Kamińska, Bogusława Ołubowicz. 

2. Zadaniem Jury jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyłanianie zwycięzców oraz rozpatrywanie 
reklamacji Uczestników. 

3. Zwycięzcą Konkursu zostaje Uczestnik, który zgłosi się do udziału w Konkursie i przedstawi najlepsze zdjęcie 
z realizacji, tj. montażu okien lub/i, drzwi takich producentów jak: Alufactor, Aluprof, Dobroplast, Drutex po 
zakończonej inwestycji. 

4. Jury podejmuje decyzje większością głosów. 
5. Laureaci wyrażają zgodę na podanie przez Organizatora imienia i nazwiska Laureatów do publicznej wiadomości, 

w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym informowaniem o jego wynikach. 
6. Nazwisko zwycięzcy konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej Organizatora pod adresem 

www.vicplast.eu. Ponadto zwycięzca zostanie dodatkowo powiadomiony e-mailem na adres poczty elektronicznej 
podany przy wypełnianiu formularza. 

§ 5. Nagrody 

1. Nagrodami w Konkursie są: 
a) dla zdobywcy pierwszego miejsca nagrodą jest smartfon Samsung Galaxy S8 
b) dla zdobywcy drugiego miejsca nagrodą jest smartfon Samsung Galaxy A6 
c) dla zdobywcy trzeciego miejsca nagrodą jest smartfon Sony Xperia XZ. 

2. Zdobywcy nagród głównych w Konkursie zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową spośród zgłoszonych 
uczestników. Warunkiem przyznania nagrody jest pokwitowanie jej odbioru w formie protokołu przekazania 
nagrody, stanowiącego załącznik do Regulaminu. 

3. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 14 dni roboczych od 
zakończenia Konkursu, na adres emailu wskazany przez nich w trakcie Konkursu. 

4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć na przesłaną 

http://www.vicplast.eu/


 

e-mailem wiadomość w terminie 5 (pięciu) dni od dnia wysłania powiadomienia o przyznaniu nagrody, pod 
rygorem przepadnięcia prawa do nagrody. 

5. Nagroda nie podlega zamianie przez Organizatora na inną nagrodę rzeczową ani na jej równowartość pieniężną. 
6. Nagroda zostanie dostarczona przez Organizatora do zwycięzcy na własny koszt pod adres wskazany 

w formularzu zgłoszeniowym. 

§ 6. Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Vicplast Andrzej Jasiński z siedzibą w Suwałkach (16-400) 
przy ul. Piaskowej 4. 

2. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników ich następujące dane osobowe: adres e-mail, 
imię i nazwisko, telefon kontaktowy. 

3. Administrator, o którym mowa w ust. 1, przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016.922 z późn. zm.). Uczestnicy mają prawo do wglądu do 
swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia poprzez wysłanie pisemnego żądania zaprzestania 
przetwarzania danych na adres Vicplast Andrzej Jasiński ul. Piaskowa 4, 16-400 Suwałki. Żądanie musi zawierać 
dane osobowe podane wcześniej oraz nazwę konkursu. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest 
dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania Nagród lub rozpatrzenia 
ewentualnych reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do 
należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach 
związanych z realizacją nagród, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej oraz zamieszczeniem listy laureatów 
(imienia, nazwiska) na stronie www Konkursu. Lista laureatów zostanie usunięta po upływie miesiąca od jej 
opublikowania. 

§ 7. Procedura reklamacyjna 

1. Wszelkie reklamacje w związku z przeprowadzeniem Konkursu powinny być przesłane listem poleconym na adres 
Organizatora Vicplast Andrzej Jasiński, ul. Piaskowa 4, 16-400 Suwałki w trakcie trwania Konkursu lub po jego 
zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, 
a w przypadku Laureatów, od dnia odebrania Nagrody lub upływu terminu na jej dostarczenie. 

2. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data przesłania reklamacji potwierdzona 
stemplem pocztowym. 

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty ich 

otrzymania. 
5. Zgłaszający reklamację zostaje powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą mailową w terminie 

14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

 

 

 



 

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad 
określonych Regulaminem. 

2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za brak możliwości identyfikacji Uczestnika lub przekazania mu nagrody 
z powodu podania przez Uczestnika błędnych danych osobowych lub zmiany danych osobowych Uczestnika, 
o której Organizator nie został poinformowany. 

3. Organizator zastrzega sobie pełne prawo do wprowadzania zmian w regulaminie na dowolnym etapie trwania 
Konkursu, odwołania Konkursu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn. 

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.vicplast.eu oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady towarów lub usług otrzymanych przez Uczestnika 

w związku z realizacją nagrody. 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w działaniu systemów 

teleinformatycznych wykorzystywanych przy przeprowadzeniu Konkursu. 
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 

http://www.vicplast.eu/
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