
 
 

 Łuków, 2 grudnia 2018 roku  

Regulamin Konkursu Fotograficznego 
 

§ 1 

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 

1.1. Organizatorem Konkursu „Jak to się zaczęło?” jest firma „Fotobudka FOTOEXPLOZJA” z siedzibą 

w Łukowie, ul. ks. Brzóski 17, 21-400 Łuków, zwana dalej Organizatorem.  

1.2. Uczestnik Konkursu, poprzez fakt przystąpienia do niego, wyraża zgodę na wykorzystanie przez 

Organizatora danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz działań 

marketingowych Organizatora. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego 

Konkursu jest Organizator.  

1.3. Czas trwania Konkursu: od 3 listopada 2018 roku do 2 grudnia 2018 roku.  

1.4. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną czy audioteksową, 

których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (t.j. Dz.U.2018 poz. 165). 

1.5. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

1.6. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.  

 
§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski.  

2.2. Uczestnikiem Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, pracownicy firm 

podwykonawczych oraz ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.  

2.3. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.  

 
§ 3 

PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU I JEGO PRZEBIEG 

3.1. Konkurs polega na wykonaniu autorskiego zdjęcia przedstawiającego Uczestników Konkursu (parę, 

tj. przyszłą Panią Młodą i przyszłego Pana Młodego) oraz dodaniu do zdjęcia najciekawszego hasła, 

które idealnie opisuje Uczestników (parę) i przesłaniu do dnia 29 listopada 2018 roku, godz. 23:59 na 

adres: targislubnelukow@gmail.com. Wraz ze zdjęciem Uczestnik konkursu powinien przesłać 

następujące dane: swoje imię i nazwisko, imię i nazwisko partnera, nr telefonu kontaktowego, adres 

pocztowy, adres e-mail. Przesłanie do Organizatora zdjęcia z danymi osobowymi Uczestnika jest 

równoznaczne z wyrażeniem zgody Uczestnika na udział w Konkursie i przetwarzanie tych danych przez 

Organizatora w celu realizacji Konkursu oraz upublicznienie danych osobowych Uczestnika wraz z jego 

wizerunkiem z umieszczeniem przesłanego zdjęcia na stronie internetowej www.targislubne.lukow.pl 

oraz www.facebook.com/targislubnelukow.  

3.2. Zdjęcie musi być wykonane w formacie .jpg lub .png, w rozmiarze nie większym niż 6 MB i nie 

mniejszym niż 500 x 500 px. Hasło może składać się maksymalnie z 55 (słownie: pięćdziesięciu pięciu) 

znaków pisarskich włącznie ze „spacjami” (bez znaków specjalnych). Dopuszcza się użycie małych i 

dużych liter. Przykładowe hasło: Nasza miłość nie zna granic!. 

3.4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.  

3.5. Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród nastąpi w trakcie Targów Ślubnych organizowanych 

w Łukowie 2 grudnia 2018 r., ok. godziny 17:00. Każdy Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do 

uczestnictwa w Targach w trakcie ogłoszenia wyników Konkursu w celu osobistego odbioru nagrody.  

http://www.facebook.com/targislubnelukow


 
 

 Łuków, 2 grudnia 2018 roku  

3.6. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia pracy konkursowej, oświadcza, że przysługują 

mu do niej autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe, a także przyjmuje na siebie 

odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonego zdjęcia, w tym brak praw 

wymienionych powyżej.  

3.7. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zdjęcia, które nie spełniają wymagań 

technicznych Regulaminu lub narusza prawo – w szczególności dotyczy to treści powszechnie 

uznawanych za wulgarne i obraźliwe.  

3.8. Uczestnik Konkursu upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania i rozpowszechniania 

zdjęcia konkursowego (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a 

w szczególności w działaniach promocyjnych podejmowanych przez Organizatora.  

 
§ 4 

WYNIKI KONKURSU I LISTA LAUREATÓW 

4.1. Zwycięzców Konkursu wybiorą w formie głosowania goście – Uczestnicy Targów Ślubnych 

organizowanych dnia 2 grudnia 2018 r. w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łukowie.  

4.2. Podczas Targów Ślubnych do każdego biletu dodawana będzie Karta do głosowania. Każdy bilet 

uprawnia do oddania jednego głosu. Karty do głosowania należy wrzucać do oznaczonej urny 

wystawionej w widocznym miejscu w trakcie trwania imprezy.  

4.3. Wyniki Konkursu oraz informacje o Laureatach zostaną opublikowane przez Organizatora na 

stronie internetowej www.targislubne.lukow.pl oraz www.facebook.com/targislubnelukow, a także w 

trakcie oficjalnego wręczenia nagród, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę, zgłaszając się do Konkursu 

i podając swoje dane osobowe.  

 
§ 5 

KOMISJA I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

5.1. Do opieki nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz do jego rozstrzygnięcia powołane zostanie 

Jury.  

5.2. Jury powołane zostanie w celu poprawnego zliczenia oddanych głosów oraz wyłonienia Laureatów 

Konkursu. Werdykt Jury jest werdyktem ostatecznym.  

 
§ 6 

NAGRODY W KONKURSIE 

6.1. Nagrodą w Konkursie jest OPRAWA ŚLUBNO-WESELNA.  

 
§ 7 

PRZYZNAWANIE NAGRÓD 

7.1. Warunkiem uzyskania nagrody jest jej osobisty odbiór. Wręczenie nagród odbędzie się 

2 grudnia 2018 roku ok. godziny 17.00 podczas Targów Ślubnych.  

7.2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim, a po 

jego zakończeniu także odmówić wydania Nagrody w odniesieniu do Uczestnika, w stosunku do 

którego powziął uzasadnione podejrzenie o działanie sprzeczne z niniejszym Regulaminem. Informacje 

w przedmiocie usuniętych Uczestników zostaną udzielone wyłącznie na ich wyraźną prośbę skierowaną 

na adres mailowy: targislubnelukow@gmail.com.  

7.3. Organizator zweryfikuje dane Laureatów Konkursu na podstawie dowodów osobistych.  

7.4. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.  
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7.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych, 

nieprawdziwych lub niepełnych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez 

Organizatora nagród w związku z prowadzeniem Konkursu.  

7.6. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stornach internetowych Organizatora po zakończeniu 

Konkursu.  

7.7. Odprowadzenie podatku do odpowiedniego Urzędu Skarbowego spoczywa na Laureacie Konkursu.  

 
§ 8 

ROSZCZENIA I REKLAMACJE 

8.1. Jakiekolwiek roszczenia i reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane przez 

Organizatora jedynie drogą elektroniczną w przeciągu 10 dni od momentu stwierdzenie wady lub błędu 

na adres: targislubnelukow@gmail.com.  

8.2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. 

Organizator rozpatrując reklamacje stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji 

Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na podany przez niego e-mail.  

8.3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.  

8.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w przebiegu Konkursu związane z 

problemami technicznymi, w tym przerwami w dostawie prądu.  

 
§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

9.1. Uczestnik Konkursu dokonując zgłoszenia do Konkursu, akceptuje wszystkie zasady Konkursu 

określone niniejszym Regulaminem.  

9.2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku – zdjęć, wykonanych w 

związku z realizacją Konkursu w materiałach promocyjno-informacyjnych Organizatora, w 

szczególności: w materiałach prasowych, stronach internetowych, mediach, plakatach itp.  

9.3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn, a także 

przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu jego przeprowadzenia.  

9.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania 

przyczyny, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Konkursu.  

9.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosować się będzie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacja Konkursu będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.  

9.6. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, 

w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem 

przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem 

lub zniszczeniem.  

9.8. Informacje o Konkursie wraz z Regulaminem zamieszczone są na stronie internetowej: 

www.targislube.lukow.pl. 

http://www.targislube.lukow.pl/

