
Regulamin konkursu „Norwegia zachwyca” 

Celem konkursu jest wyłonienie 12 najlepszych zdjęć, ukazujących norweskie krajobrazy i publikacja 

w kalendarzu firmowym na rok 2018.   

Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem konkursu jest Polish Connection Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.  

2. Konkurs trwa od 19 czerwca do 11 sierpnia br. 

3. Konkurs jest publiczny, jednak uczestnikami nie mogą być pracownicy firmy Polish Connection oraz 

członkowie rodzin organizatora. 

4. Uczestnicy muszą być pełnoletni. 

Zasady i format dostarczania prac 

1. Jedna osoba może przesłać maksymalnie 3 zgłoszenia.  

2. Zdjęcia powinny być wyłącznie kolorowe 

3. Zdjęcia powinny być poziome i dostarczone w formie cyfrowej. Wymagana jest wysoka 

rozdzielczość formatu JPG lub TIF, wynosząca 300dpi. Zdjęcia, które nie będą spełniały wymagań 

zostaną zdyskwalifikowane. 

4. Termin nadsyłania zdjęć mija 11 sierpnia br. 

5. Zdjęcia powinny zostać przesłane na adres marketing@polishconnection.no. Każde zdjęcie należy 

podpisać (imię i nazwisko, miejsce).  W temacie wiadomości prosimy umieścić wpis Konkurs- 

„Norwegia zachwyca”. 

Prawa autorskie 

1. Zgłaszając się do Konkursu, uczestnik akceptuje regulamin konkursu.  Oznacza to umieszczenie w 

treści maila następującej klauzuli: „Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu 

fotograficznego „Norwegia zachwyca” i zgadzam się z nim, w szczególności z punktami odnoszącymi 

się do praw autorskich do zdjęć zgłoszonych do udziału w Konkursie” 

2. Uczestnik gwarantuje, że zdjęcia przez niego nadesłane są jego własnością, prawa autorskie do 

zdjęć w całości należą do niego. 

3. Uczestnik gwarantuje, że otrzymał stosowną zgodę od osób znajdujących się na fotografiach 

zgłoszonych do Konkursu do użycia ich wizerunku w trakcie Konkursu oraz później do innych celów 

marketingowych związanych z dystrybucją kalendarza. 

4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla celów Konkursu. 

Nagroda 

1. Najlepsze zdjęcia zostaną opublikowane na kartach kalendarza na rok 2018. Uczestnik ma 

możliwość wygrania nawet potrójnej publikacji. Zwycięzców może być łącznie 12, tak jak kart 

kalendarza.  

2. Imiona i nazwiska autorów zdjęć zostaną umieszczone pod zdjęciami, a zwycięzcy otrzymają 5 

dodatkowych egzemplarzy kalendarza na własny użytek.  
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3. Zdjęcia zostaną również opublikowane na stronie internetowej Polish Connection oraz na profilu 

organizatora na Facebooku. 

4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą mailową do 18 sierpnia 2017 roku. Wyniki zostaną również 

opublikowane na stronie Polish Connection a także na profilu firmy na Facebooku. 

Jury 

1. Czteroosobowe jury, składające się w pracowników firmy Polish Connection, będzie oceniać 

estetykę i kreatywność nadesłanych prac. 

2. Prace oceniane będą anonimowo. 

3. Od werdyktu jury nie ma odwołania. 

 


