
Oświadczenie uczestnika konkursu: 

 
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Konkursu i akceptuję wszystkie jego 
warunki. Oświadczam, że jestem autorem nadesłanych zdjęć. 

Regulamin konkursu “Wspomnienie z wakacji” 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą “Wspomnienie z wakacji” (dalej “Konkurs”). 
2. Organizatorem Konkursu jest Autorska Pracownia Architektoniczna Jarosław 

Charkiewicz, ul. Lipowa 6, 15-427 Białystok (dalej “Organizator”). 
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu 

Facebook-owym https://www.facebook.com/domoweklimaty w dniach 19.08. - 1.09. 
(do godziny 12:00 w południe). 

 
§ 2 

Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie 
1. Uczestnikiem Konkursu (“Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: 

a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 
b. nie jest pracownikiem Organizatora; 
c. posiada konto na portalu Facebook. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody na zapisy zawarte w 
niniejszym Regulaminie. 

3. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza że przysługują mu 
wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do zdjęć, a także 
że wszystkie osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach, w tym Uczestnik, 
wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób 
określony w Regulaminie. 

4. Uczestnik  upoważnia  nieodpłatnie  Organizatora do  korzystania  ze zdjęć (w 
sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności 
choć niewyłącznie  w  wydawnictwach  i  pozostałych  mediach  Organizatora,  w 
zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności: 

a. wprowadzenie do pamięci komputera; 
b. wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, 

sponsoringu, product placement, public relations, promocji sprzedaży 
Organizatora; 

c. publikacja w serwisie Facebook, Pinterest oraz na stronie domoweklimaty.pl; 
d. dokonywania opracowań zdjęć, w tym prawo do dokonywania obróbki 

komputerowej i wprowadzania zmian i modyfikacji zdjęć. 
 
 

§ 3 
Nagrody i zadanie konkursowe 

1. Nagrodą w Konkursie są bony rabatowe na zakup dowolnego projektu na stronie 
pracowni Domowe Klimaty, o wartości: 

https://www.facebook.com/domoweklimaty


a. Za zajęcie I miejsca: 500 zł 
b. Za zajęcie II miejsca: 300 zł 
c. Za zajęcie III miejsca: 200 zł 

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję 
Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu 
Facebook-owym: http://www.facebook.pl/domoweklimaty/posts/1395698453818789 
zamieszczą zdjęcie budynku lub innej struktury mogącej pełnić rolę domku 
letniskowego. 

3. Konkurs obejmuje: 
a. fotografie, które nawiązują do hasła “Dom letniskowy marzeń”; 
b. fotografie wykonane dowolną techniką, w dowolnej formie i miejscu; 
c. fotografie wyłącznie w formie plików cyfrowych JPG o minimalnej 

rozdzielczości 1200x800 pikseli; 
d. fotografie zamieszczone w poście konkursowym i oznaczone hashtagiem 

#LetniaOstoja, w terminie do 1.09.2017 
4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję 

konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i 
postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. 

5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w 
ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu. 

6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien 
odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres konkurs@domoweklimaty.pl w terminie 
3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do 
nagrody. 

7. Otrzymana nagroda zostanie wysłana pocztą, na adres wskazany przez Laureata, w 
ciągu 7 dni od przesłania danych przez Laureata. 

8. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z 
odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Organizatora. 

9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez 
serwis Facebook, ani z nim związany. 

 
 

§ 4 
Dane osobowe uczestników konkursu 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu 
prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty 
elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.  

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę 
na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. 
Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z 
wydaniem nagrody. 

 
§ 5 

Postanowienia końcowe 
1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w 

http://www.facebook.pl/domoweklimaty/posts/1395698453818789
mailto:konkurs@domoweklimaty.pl


szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony 
Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go pod adresem: 
https://www.domoweklimaty.pl/pubonline/cms_files/Regulamin-wspomnienie-z-wakac
ji.pdf 

https://www.domoweklimaty.pl/pubonline/cms_files/Regulamin-wspomnienie-z-wakacji.pdf
https://www.domoweklimaty.pl/pubonline/cms_files/Regulamin-wspomnienie-z-wakacji.pdf

