
REGULAMIN KONKURSU
pt. „Napisz artykuł i wygraj komplet filtrów korekcyjnych”
(zwany dalej „Regulaminem”)
 

1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą “Napisz 

artykuł i wygraj komplet filtrów korekcyjnych”, zwanym dalej „Konkursem”.

1.2. Organizatorem Konkursu jest "Solith Software" Krzysztof Dróżdż, z siedzibą w Wałbrzychu (54-

305), przy ulicy Kosteckiego 17a/9 (dalej: „Organizator”).

1.3. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem witryny 

internetowej o adresie: http://fotosoria.pl (dalej „Strona”). 

1.4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna zamieszkała w Polsce, posiadająca  

pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Uczestnik”).

1.5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy ani przedstawiciele Organizatora, 

a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie 

się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodzeństwo 

małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające z wyżej wymienionymi osobami w stosunku 

przysposobienia.

2. Warunki udziału w Konkursie
2.1. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu trwa od 24-ego lutego 2011 roku do 31-ego  marca 2011 roku.

2.2. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie do Organizotora na podany adres e-mail 

(info@fotosoria.pl) artykułu na temat "Sposób wykorzystania filtrów korekcyjnych LEE w 

fotografii" zwanego dalej "Odpowiedzią Konkursową".

2.3. Przesłanie Odpowiedzi Konkursowej jest jednoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik jest jej 

autorem oraz, że nie była ona wcześniej nigdzie publikowana.

2.4. Oprócz spełnienia warunków uczestnictwa, o których mowa w pkt. 2.1. do 2.3. powyżej, ponadto 

warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

2.4.1. Zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Konkursu przed 

wysłaniem Odpowiedzi Konkursowej.

2.4.2. Podanie zgodnie z prawdą następujących danych osobowych Uczestnika Konkursu: imię i nazwisko 

oraz adres e-mail, wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji 

Konkursu oraz w celach marketingowych  Organizatora  oraz zgody na otrzymywanie informacji 

handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Organizatora.

2.5. Zgłoszenie udziału w Konkursie może być realizowane wyłącznie indywidualnie.

 



3. Rozstrzygnięcie Konkursu
3.1. Organizator dokona rozstrzygnięcia Konkursu w terminie nie później niż do 14 dni po zakooczeniu 

terminu przyjmowania zgłoszeń przez Uczestników za pomocą Strony, tj. do dnia 14-ego kwietnia 

2011 r.

3.2. Przy wyborze najlepszych Odpowiedzi Konkursowych będzie brana pod uwagę kreatywność, 

pomysłowość, oryginalność oraz wartość dydaktyczna Odpowiedzi Konkursowych  zgłoszonych 

przez Uczestników Konkursu. Decyzje podjęte przez Organizatora są ostateczne.

3.3. O przyznaniu Nagrody Organizator poinformuje Uczestnika poprzez wysłanie wiadomości e-mail na 

adres podany przez Uczestnika Konkursu w trakcie wysyłania Odpowiedzi Konkursowej.

3.4. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.

3.5. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości czy Uczestnik spełnił wszystkie wymogi zawarte 

w niniejszym Regulaminie, Organizator ma prawo wstrzymać się z wydaniem Nagrody, do czasu 

wykazania przez Uczestnika, że spełnił on wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie. 

W przypadku, gdy okaże się, że Laureatem Konkursu jest osoba, która nie spełnia warunków 

określonych w Regulaminie, osoba taka traci prawo do odebrania Nagrody i Organizator ponownie 

wyłania Laureata Konkursu.

3.6. Nagrody nieodebrane z przyczyn leżących po stronie Laureata, będą oczekiwać na odbiór przez 

okres 14 dni od dnia wysłania wiadomości, o której mowa w punkcie 3.3. Jeżeli Laureat nie odbierze 

Nagrody w tym terminie, traci do niej prawo. Przez odbiór Nagród rozumie się podanie danych 

potrzebnych do wysłania Nagrody.

4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu
4.1. Administratorami danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.

4.2. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są przez Organizatora w celu realizacji 

obowiązków związanych z organizacją Konkursu, a także w celach marketingowych Organizatora.

4.3. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych  osobowych  oraz ich poprawiania.  Podanie 

danych jest dobrowolne, jednak  konieczne dla uczestnictwa w Konkursie.

4.4. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych przez Uczestnika Konkursu danych 

osobowych w dowolnym momencie trwania Konkursu aż do czasu jego rozstrzygnięcia, jest 

równoznaczne z niespełnieniem wymogów formalnych przez Uczestnika i wykluczeniem Uczestnika 

z udziału w Konkursie.

5. Postanowienia końcowe
5.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne skutkujące problemami z 

komunikacją, przesyłaniem Odpowiedzi Konkursowych lub w jakikolwiek inny sposób wpływające 

na ostateczne wyniki Konkursu.

5.2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie w czasie trwania Konkursu. 

Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na Stronie. O każdej zmianie niniejszego 

regulaminu, która nastąpiła po dniu zgłoszenia udziału w Konkursie, o którym mowa w punkcie 

2.2, Uczestnik Konkursu będzie poinformowany drogą mailową i będzie mu przysługiwało prawo 

odstąpienia od udziału w konkursie w terminie 7 dni od otrzymania informacji o zmianie regulaminu.

5.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę 



przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem Konkursu.

5.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub 

nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających 

lub opóźniających wręczenie przez Organizatora Nagrody w związku z prowadzeniem Konkursu.

5.5. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest do wartości przewidzianych w Regulaminie nagród.

5.6. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu będą przyjmowane w terminie 7 dni od daty 

rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacje zostaną rozstrzygnięte przez Organizatora w ciągu 7 dni od 

daty otrzymania reklamacji.

5.7. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji 

Konkursu. 

5.8. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na 

zasadach określonych w Regulaminie. 

 


