
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
„Aktywna rodzinka” 

 
 

§ 1 
Organizator 

Organizatorem oraz fundatorem nagród w konkursie fotograficznym „Aktywna rodzinka” 
zwanego dalej Konkursem, jest Bajkowy Zakątek.  
 

§ 2 
Termin konkursu 

1. Konkurs odbywa się w terminie od dnia 5.06.2017r. do dnia 25.06.2017r. 
2. Zgłoszenia zdjęć do konkursu można dokonywać przez cały okres trwania konkursu. 
3. Wyłonienie zwycięzców nastąpi w dniu 28.06.2017r. 

 
§ 3 

Warunki uczestnictwa 
1.W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie. 
 
2. Zdjęcia do konkursu należy przesłać na adres mailowy: konkurs@bajkowyzakatek.pl  
Do konkursu należy zgłosić jedno zdjęcie przedstawiające aktywne spędzanie wolnego 
czasu z rodziną. 
 
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 
 
4. Udział w konkursie oznacza nieodpłatne przeniesienie praw autorskich na rzecz 
organizatora konkursu na wykorzystanie zdjęć konkursowych w przesłanej 
rozdzielczości oraz w rozdzielczości umożliwiającej wydruk wysokiej jakości na 
następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym 
nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się 
do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM, 
wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne 
wykonywanie i odtwarzanie). 
 
5. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 
regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane 
osobiście. 
 
6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie przez uczestnika wszelkich praw do 
zdjęć oraz zgody osób widocznych na zdjęciu na publikację ich wizerunku. 
Przystąpienie do konkursu oznacza jednocześnie deklarację uczestnika, że prace te 
nie będą zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą 
naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca 
prace konkursowe ma zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach na 
wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w pkt 4. W przypadku 
wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia 
praw określonych powyżej, uczestnik konkursu zrekompensuje organizatorowi, jako 
osoba wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem 
przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, pokrywając wszelkie zobowiązania 
organizatora, jakie powstaną z tego tytułu. 
 
7. Udział w konkursie oznacza wyrażenie przez uczestnika konkursu zgody na 
udostępnienie jego danych, tj. imię, nazwisko, adres e-mail uczestnika, w zakresie 
niezbędnym do przeprowadzenia konkursu. 
 
8. Uczestnik poprzez przystąpienie do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celu 
realizacji konkursu oraz w celach informacyjno-marketingowych. 
 

 



§ 4 
Wymagania dotyczące zdjęć 

 
1. Zdjęcia mogą być wykonane w dowolnej technice, jednak przesyłać zdjęcia można 
tylko w formie plików cyfrowych. 
 
2. Za niedopuszczalne uznaje się przesyłanie zdjęć zawierających treści sprzeczne z 
prawem lub łamiące normy społeczne i obyczajowe, w tym w szczególności: 

zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe, 
zawierających pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne, 
obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, 
przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej. 
 
 

§ 5 
Nagrody i zasady ich przyznawania 

 
1.O kolejności zwycięzców decyduje jury, które na podstawie otrzymanych zdjęć 
konkursowych wybierze 5 najciekawszych prac. 
 
Nagrody 
 
I miejsce: 3 dniowy pobyt w Bajkowym Zakątku dla rodziny 2+2 (w pakiecie: 2 noclegi ze 
śniadaniami i obiadokolacjami, możliwość korzystania z basenu, saun, jacuzzi) + Dzbanek filtrujący 
wodę marki AQUAPHOR 

II miejsce: 2 dniowy pobyt w Bajkowym Zakątku dla rodziny 2+2 (w pakiecie: 1 nocleg ze 
śniadaniem i obiadokolacją, możliwość korzystania z basenu, saun, jacuzzi) + Dzbanek filtrujący wodę 
marki AQUAPHOR 
 
III miejsce: „Kosz Bajeczny” z naszymi wyrobami + Dzbanek filtrujący wodę marki AQUAPHOR 
 
IV miejsce: Dzbanek filtrujący wodę marki AQUAPHOR 
 
V miejsce: Dzbanek filtrujący wodę marki AQUAPHOR 
 
 
2. Nie ma możliwości zamiany nagród na inną lub jej równowartość pieniężną. 
 
Odbiór nagród 
1. Ostateczni zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora o 
przyznaniu nagrody drogą elektroniczną. 
2. Warunkiem otrzymania nagród jest podanie przez laureatów dokładnego adresu do 
wysyłki nagrody. 
 

§ 6 
Dodatkowe postanowienia 

 
1. Kwestie dotyczące przebiegu konkursu nieprzewidziane w niniejszym regulaminie, 
rozstrzyga jury, o którym mowa w § 5. 
 
2. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem jego Regulaminu. 


