
Regulamin konkursu „Norwegia zachwyca” 

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

w kalendarzu firmowym na rok 2020. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

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

2. Konkurs trwa od 03 września do 4 października 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 5 zgłoszeń. 

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 4 października 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 2020. 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.  

3. Zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą mailową do 20 października 2019 roku. Wyniki zostaną 

również opublikowane na stronie Polish Connection. 

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. 

 

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników 

Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, 

w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są 

niepełne lub nieaktualne. 

 

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez 

Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych  

z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących. 

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których 

działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka,  

w szczególności uczestników, którzy: 



 

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu 

Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i 

graficznej); 

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie  

z zasadami Facebooka; 

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób 

trzecich; 

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu; 

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook 

 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz 

teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook. 

 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze 

strony Facebooka. 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu 

dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. 

 

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres 

niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom. 

 

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane 

są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana 

jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook. 

 

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie. 

5. Laureat konkursu zgadza się na publikację swoich danych osobowych takich jak imię i nazwisko w 

Kalendarzu Polish Connection 2020. 



POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2019 r. i obowiązuje do 30.10.2019 r. 

 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i 

inne przepisy prawa. 

 

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Organizatora. 

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o 

zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: 

www.polishconnection.no. 

 

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: 

 


