
Regulamin konkursu fotograficznego „Wasze ferie 2021 na 9 zdjęciach”

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy  regulamin  określa  warunki,  na  jakich  odbywa  się  konkurs

fotograficzny  pn.  „Wasze  ferie  2021  na  9  zdjęciach”,  w  dalszej  części
regulaminu zwany „konkursem”.

2. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Epideixis z siedzibą w Krakowie,
przy ul. Petrażyckiego 106, NIP: 551361954, REGON: 120267316.

3. Treść  niniejszego  regulaminu  jest  podana  do  publicznej  wiadomości  
i będzie dostępna do czasu rozstrzygnięcia konkursu:

• na stronie internetowej organizatora www.pus.pl,
• w siedzibie organizatora.

Po  zakończeniu  konkursu  regulamin  będzie  przechowywany  w  archiwum
organizatora. 

1. Konkurs  odbywa  się  na  terenie  Polski  w  dniach  8  –  24  stycznia  2021  r.,  
a  wszelkie  informacje  z  nim  związane  będą  publikowane  na  stronie
internetowej  organizatora  oraz  na  jego  profilach  w  mediach
społecznościowych: na facebooku www.facebook.com/epideixis.wydawnictwo
i na instagramie www.instagram.com/epideixis.wydawnictwo.

2. 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 w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych.

II. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Udział  w  konkursie  jest  równoznaczny  z  przeczytaniem  i  zaakceptowaniem

przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.
2. Uczestnikiem  konkursu  może  być  każda  pełnoletnia  osoba  fizyczna,

posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Uczestnik może w ramach konkursu działać wyłącznie osobiście i we własnym

imieniu.  
4. Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych

osobowych  oraz  wyrażenie  zgody  na  rozpowszechnianie  przez  organizatora
pracy konkursowej za pośrednictwem dowolnego medium (internet, druk).

5. Autorzy prac konkursowych,  spełniający wymagania określone w niniejszym
regulaminie  stają  się  uczestnikami  konkursu  z  chwilą  przekazania
organizatorowi prac konkursowych.

6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora ani członkowie ich
najbliższych rodzin.

7. Organizator  może  wykluczyć  z  konkursu  uczestnika,  który  postępuje
niezgodnie z niniejszym regulaminem.  

http://www.pus.pl/
http://www.instagram.com/epideixis.wydawnictwo
http://www.facebook.com/epideixis.wydawnictwo


8. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że przesłana przez niego praca
konkursowa  (treść,  obraz)  jest  jego  własnością  i  nie  narusza  praw  osób
trzecich, że jest wolna od wszelkich wad, praw i roszczeń osób trzecich oraz  
że  przysługują  mu  do  niej  wyłączne  i  nieograniczone  prawa  i  że  jest
uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń.

9. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
10. Koszty wykonania pracy konkursowej ponosi uczestnik.
11. Zgłoszone prace konkursowe muszą być wynikiem indywidualnej  twórczości

uczestników,  którym  w  stosunku  do  prac  konkursowych  przysługuje  pełnia
autorskich  praw  majątkowych,  wolnych  od  wad  prawnych,  obciążeń  lub
roszczeń osób trzecich, w szczególności wynikających z przepisów dotyczących
ochrony własności intelektualnej.

12. Nadzór nad prawidłowym i  zgodnym z regulaminem przebiegiem konkursu,
wyłanianiem zwycięzców i realizacją nagród sprawuje organizator.

III. Zasady prowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu
1. Zadanie  konkursowe  polega  na  przygotowaniu  i  przesłaniu  organizatorowi

pracy konkursowej polegającej na zrobieniu i złożeniu w kolaż (3x3) 9 zdjęć
prezentujących rodzinne spędzanie ferii zimowych 2021 w domu na wspólnych
grach i kreatywnych zabawach.

2. Prace  konkursowe  należy  przesyłać  mailem  na  adres:  konkurs@pus.pl lub
poprzez wiadomość prywatną na serwisie facebook albo instagram.

3. Prace konkursowe należy przesyłać w terminie 8 – 24 stycznia 2021.  Prace
nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

4. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedną pracę konkursową (jeden
kolaż 9 fotografii).

5. Praca konkursowa powinna być przesłana w pliku zapisanym w formacie JPG
lub TIFF o objętości nie większej niż 5 MB.

6. Przesłanie przez uczestnika pracy konkursowej jest równoznaczne ze zgodą  
na  umieszczenie  jego  imienia  i  nazwiska  na  liście  zwycięzców  na  stronie
internetowej  organizatora  oraz  na  jego  profilach  w  serwisie  facebook  
i instagram.

7. Spośród  wszystkich  nadesłanych  prac  konkursowych  trzyosobowe  jury
powołane  przez  organizatora  wybierze  trzy  prace  zwycięskie.  Ich  autorzy
zostaną zwycięzcami konkursu. Przy ocenie nadesłanych prac brane będą pod
uwagę następujące kryteria:

• zgodność z tematem konkursu,
• oryginalność ujęcia tematu,
• walory artystyczne pracy.  

8. Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej organizatora oraz na jego
profilach w serwisach facebook i instagram w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia
zakończenia konkursu.
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9.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  usuwania  i  niebrania  pod  uwagę  prac
wulgarnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niecenzuralnych, propagujących przemoc,
o charakterze pornograficznym, zawierające groźby lub sprzeczne z prawem.

IV. Nagrody
1. Fundatorem  nagród  w  konkursie  jest  jego  organizator,  czyli  Wydawnictwo

Epideixis.
2. Nagrody zostaną przyznane za 3 prace konkursowe.
3. Nagrodami  są  vouchery  na  zakupy  w  sklepie  internetowym  organizatora  

o wartości: I miejsce – 250 zł brutto,  II miejsce – 150 zł brutto,  III miejsce – 80
zł brutto.

4. Vouchery  stanowiące  nagrody  konkursowe  mogą  być  zrealizowane  przez
zwycięzców  w  dowolnym  momencie  w  okresie  jednego  roku  od  dnia
ogłoszenia wyników konkursu.

5. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub na ich równowartość
pieniężną.

6. Zwycięzcy nie mogą przenieść prawa do nagrody na inne osoby.
7. Informacje  o  zajętych  miejscach  i  przyznanych  nagrodach  będą  wysłane  

do  zwycięzców  drogą  mailową  lub  w  wiadomości  prywatnej  w  serwisie
facebook  albo  instagram  w  terminie  2  dni  od  daty  ogłoszenia  wyników
konkursu.

8. W  przypadku  braku  kontaktu  zwrotnego  ze  strony  zwycięzców  konkursu  
w  terminie  5  dni  od  daty  ogłoszenia  jego  wyników,  nagrody  pozostaną  
w dyspozycji organizatora.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika danych
niewłaściwych  lub  niepełnych,  co  może  skutkować  uniemożliwieniem  lub
opóźnieniem realizacji voucherów wymienionych w pkt. 3.

V. Prawa autorskie
1. Zwycięzcy  konkursu  przenoszą  na  organizatora  własność  zwycięskich  prac

konkursowych oraz majątkowe prawa autorskie do tych prac, a także udzielają
organizatorowi zezwoleń na wykonywanie praw zależnych do ich opracowań,
w szczególności powstałych w wyniku obróbki komputerowej.

2. Przeniesienie praw, o którym mowa w  pkt. 1, obejmuje prawo organizatora  
do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania z prac konkursowych, 
w całości i we fragmentach, bez ograniczenia egzemplarzy oraz liczby wydań,
na  wszystkich  znanych  w  dniu  przeniesienia  praw  polach  eksploatacji,  
o  których  mowa  w  art.  50  ustawy  z  dnia  4  lutego  1994  roku  o  prawach
autorskich i prawach pokrewnych, w tym:

a)  w  zakresie  utrwalania  i  zwielokrotniania  pracy  konkursowej  –  wytwarzanie
określoną techniką egzemplarzy,  w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;



b) w zakresie rozpowszechniania prac konkursowych w sposób inny niż wcześniej
wymieniony – publiczne wykonanie,  wystawienie,  wyświetlenie,  odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, wykorzystanie w ramach webcastingu, a także publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie
przez siebie wybranym, w tym w internecie.
3.  Zwycięzcy  ponadto  upoważniają  organizatora  do  zezwalania  na  wykonywanie
zależnych praw autorskich do opracowań prac konkursowych na wszystkich znanych
w dniu przeniesienia praw polach eksploatacji określonych w pkt. 2a i 2b.
4. Organizator ma prawo udzielać licencji i upoważniać osoby trzecie do korzystania 
z uzyskanych przez niego od zwycięzców zezwoleń.
5. Zwycięzcy przenoszą na organizatora majątkowe prawa autorskie, o których mowa
w  pkt. 1 oraz  udzielają  zezwolenia  na  wykonywanie  zależnych  praw  autorskich  
do prac konkursowych z chwilą przekazania im nagród przez organizatora.
6.  Za  wykonanie  oraz  dostarczenie  nagrodzonych  prac  konkursowych  zgodnie  
z  niniejszym  regulaminem,  za  przeniesienie  prawa,  za  udzielenie  zezwolenia  
na  wykonywanie  zależnych  praw  autorskich  do  opracowań  tych  prac  
na wymienionych w ust. 2 wszystkich polach eksploatacji, za niewykonywanie wobec
organizatora przysługujących im osobistych praw autorskich  oraz  za  przeniesienie
własności prac konkursowych zwycięzcom nie przysługuje prawo do wynagrodzenia
poza prawem do nagród konkursowych.

VI. Dane osobowe
1. Podanie przez uczestników danych osobowych tj. imienia, nazwiska i adresu

mailowego  dla  celów  związanych  z  konkursem  jest  dobrowolne,  lecz
niezbędne  do  wzięcia  udziału  w  konkursie,  a  następnie  do  przekazania  im
przez organizatora nagród.

2. Uczestnicy wyrażają zgodę na umieszczenie swoich imion i nazwisk na stronie
internetowej  organizatora  oraz  na  jego  profilach  w  serwisach  facebook  
i instagram.

3. Poprzez  przystąpienie  do  konkursu  uczestnicy  wyrażają  zgodę  
na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych wskazanych  
w niniejszym regulaminie. Dane osobowe przekazane przez uczestników będą
przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu.

4. Administratorem  danych  osobowych  uczestników  konkursu  jest  jego
organizator, czyli Wydawnictwo Epideixis. Dane te będą przetwarzane zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Uczestnicy  konkursu  mają  prawo  do  kontroli  przetwarzania  swoich  danych
osobowych na zasadach i w zakresie określonym obowiązującymi przepisami
prawa, tj. prawo do wglądu do danych, prawo do ich poprawiania oraz prawo
żądania ich usunięcia.



VII. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 8 stycznia 2021 r.
2. Naruszenie  postanowień  regulaminu  przez  uczestnika  będzie  skutkowało

wykluczeniem go z konkursu.
3. Postanowienia regulaminu stanowią podstawę do prowadzenia konkursu, a ich

interpretacja należy do jury.
4. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zgłoszenia,  które  nie  dotrą  

do niego z przyczyn od niego niezależnych.
5. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zgłoszenia  uszkodzone  lub

niepełne.
6. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym warunki udziału

w konkursie.
7. Reklamacje dotyczące przebiegu konkursu należy kierować do organizatora  

w formie pisemnej w terminie 14 dni roboczych od chwili ogłoszenia wyników
konkursu  na  adres:  Wydawnictwo  Epideixis  ul.  Petrażyckiego  106,  30-399
Kraków.

8. Uczestnik zgłaszający reklamację zobowiązany jest do podania swojego imienia
i  nazwiska oraz  adresu korespondencyjnego,  na który  miałaby  być wysłana
odpowiedź na reklamację.

9. Organizator rozpatrzy reklamację i  poinformuje uczestnika o swojej  decyzji  
w  przedmiocie  składanej  reklamacji  listem  poleconym wysłanym  na  adres
podany  w  reklamacji  niezwłocznie,  nie  później  niż  w  ciągu  14  dni
kalendarzowych od jej otrzymania przez organizatora.


