
 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „AKCJA DOŻYNKI!” 

  

  

 I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE  

  

1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin) określa warunki, na jakich odbywa się 

konkurs fotograficzny „AKCJA DOŻYNKI!” (dalej Konkurs). Konkurs jest 

organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Trwa od 9 do 18 września 

2016 roku. 

2. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 

19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. 

zm.).  

3. Organizatorem Konkursu są Nowe Media Rolnicze Sp. Z o.o (dalej Organizator). 

Organizator odpowiedzialny jest za przeprowadzenie Konkursu i jego prawidłowy 

przebieg. 

 

 

 II. UCZESTNICY KONKURSU 

  

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Udział w Konkursie może wziąć 

osoba fizyczna, która wypełni formularz dostępny na stronie www.agrofakt.pl; 

zapozna się z Regulaminem i wyrazi zgodę na: 

a) brzmienie Regulaminu  

b) korzystanie przez Organizatora ze zdjęcia utrwalonego w ramach Konkursu i jego 

rozpowszechnianie polegające na udostępnieniu fotografii na stronie portalu i fan 

page’u Facebooka strony www.agrofakt.pl: https://www.facebook.com/Agrofakt/ 

c) przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia Konkursu i doręczenia nagrody, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 

2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.). W przypadku osób fizycznych które nie są 

pełnoletnie, zgoda o której mowa powyżej winna zostać potwierdzona przez opiekuna 

prawnego. 

 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora. Pracownikiem 

Organizatora  w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona 

przez Organizatora na podstawie umowę o pracę, jak i osoba współpracująca z 

Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie 

umowy o dzieło, umowy zlecenia oraz podmioty i pracownicy podmiotów 

świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na 

podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w 

opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny –

małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo – wyżej wymienionych osób).  

  

  

http://www.agrofakt.pl/


 

 III. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE I NAGRODY 

  

1. Udział w Konkursie polega na:  

a) Wykonaniu autorskiego zdjęcia z tegorocznych prac żniwnych  

b) Przesłaniu zdjęć poprzez formularz dostępny i zaakceptowaniu regulaminu 

2. Zdjęcia zostaną udostępnione na stronie Organizatora przez Administratora portalu. 

3. Głosowanie na zdjęcia odbywa się na stronie Organizatora: www.agrofakt.pl/akcja-dozynki 

w dniach: 09.09. – 18.09.2016 r. do godziny 23:59.      

4. Uczestnik Konkursu wysyłając Zgłoszenie oświadcza, że jest jedynym właścicielem praw 

autorskich nadesłanej fotografii, która nie narusza przepisów prawa prawem chronionych 

dóbr osób lub podmiotów trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych. 

4. Uczestnik konkursu może przesłać jedną fotografię związaną z tematem. 

5. Odrzucane będą zdjęcia, które nie nawiązują bezpośrednio do tematyki. 

6. Jeśli fotografia będzie ukazywać osobę/osoby trzecie, autor powinien mieć zgodę na 

wykorzystanie wizerunku osób widniejących na fotografii.  

 

7. W Konkursie zostaną przyznane 1 nagroda główna oraz 2 wyróżnienia Zwycięzcą 

Konkursu jest Uczestnik, którego zdjęcie konkursowe uzyska największą liczbę głosów. Za 

zwycięstwo w Konkursie, Uczestnik otrzyma nagrodę główną na którą składają się: bluza, 

koszulka polo, kubek, zestaw gadżetów firmowych. 

8. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inną nagrodę i nie podlegają wymianie 

pieniężnej.      

  

9. W przypadku, kiedy ilość głosów pod zdjęciami konkursowymi jest równa, laureata 

odpowiedniej nagrody wybiera Organizator. Organizator, przy wyborze zwycięskiego zdjęcia, 

będzie kierował się: 

a) podejściem autora do tematu, 

b) walorami artystycznymi, 

c) techniką wykonania;         

  

10. Dane Uczestników, którzy zwyciężyli w Konkursie zostaną opublikowane na stronie 

głównej konkursu oraz na fan page’u portalu na Facebooku.  

11. Organizator powiadomi Uczestników o przyznaniu nagrody w Konkursie drogą mailową. 

Nagrody zostaną przesłane na adres Uczestnika wskazany Organizatorowi w wiadomości 

maila nie później niż w terminie 40 dni od zakończenia Konkursu. Organizator ponosi koszty 

przesyłki nagród przyznanych w Konkursie. Zwycięzca głównej nagrody jest zobowiązany 

przesłać potwierdzenie odbioru nagrody. Wartość nagrody nie przekroczy kwoty 760 zł. 

  

  



 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu. Wszelkie naruszenia 

Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.  

  

3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, 

sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne 

moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etykiety. 

  

4. Regulamin jest dostępny na stronie na https://www.agrofakt.pl/akcja-dozynki/ 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, jeżeli jest to 

uzasadnione potrzebą uproszczenia lub zapewnienia sprawnego funkcjonowania Konkursu.  

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 

prawa obowiązujące na terytorium przeprowadzania konkursu. 

 

 

 

https://www.agrofakt.pl/akcja-dozynki/

