
REGULAMIN KONKURSU „Podkarpackie pełne zachwytów” 

 

 

I. Zasady ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin (dalej jako ,,Regulamin”) określa zasady oraz warunki uczestnictwa  

w konkursie prowadzonym przez Organizatora. 

2. Organizatorem konkursu („Konkurs”) jest związek stowarzyszeń Podkarpacka Regionalna        

Organizacja Turystyczna z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 2 (wejście od ul. Matejki), 35 – 068               

Rzeszów, zarejestrowany w rejestrze stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego        

prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod           

numerem: 0000086420, NIP: 8133276337, zwany dalej „Organizatorem”). 

3. Konkurs trwa od dnia 30 kwietnia do 15 października 2019 r.  

4. Zgłoszeń do Konkursu można dokonywać w okresie od dnia 30 kwietnia od godziny 12:00  

do 30 września 2019 roku do godziny 23:59. 

5. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Organizator ogłasza Konkurs do publicznej wiadomości na profilu Organizatora na portalu           

Facebook.com, (dalej jako ,,Profil Organizatora”) oraz na stronie        

http://www.podkarpackie.travel/pl. 

7. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 

8. Regulamin jest nieprzerwanie, nieodpłatnie udostępniony na stronie Organizatora        

http://www.podkarpackie.travel/pl, jak również w ramach Profilu Organizatora w serwisie         

Facebook.com w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści           

poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. 

9. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach                

hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). 

10. Konkurs odbywa się na zasadach przyrzeczenia publicznego, zgodnie z przepisami art. 

919-921 kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.). 

 

 

 



 

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.  

2. Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie zdjęcia konkursowego na terytorium         

województwa Podkarpackiego, zgodnego z tematem Konkursu. 

3. Uczestnikiem Konkursu (dalej jako ,,Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która           

ukończyła 18 lat, zapoznała się i akceptuje niniejszy Regulamin oraz przesłała zgłoszenie            

konkursowe korzystając z odpowiedniego formularza udostępnionego na stronie        

http://www.podkarpackie.travel/pelnezachwytow.  

4. Uczestnikiem Konkursu nie może być osoba będąca pracownikiem lub współpracownikiem          

Organizatora, a także pracownicy lub współpracownicy podmiotów będących stroną umów          

cywilnoprawnych zawieranych z Organizatorem, lub pracownicy lub współpracownicy spółek         

zależnych od Organizatora; pracownicy lub współpracownicy podmiotów które brały udział w           

organizowaniu i przeprowadzeniu Konkursu; osoby najbliższe wobec osób wymienionych         

powyżej, przez które rozumie się małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,         

powinowatych do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub  

ich małżonków). 

III. Zasady Konkursu 

1. Zgłoszeń do Konkursu można dokonywać w okresie od dnia 30 kwietnia od godziny 12:00  

do 30 września 2019 roku do godziny 23:59.  

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy w trakcie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu:  

a. samodzielnie wykonać na terytorium województwa Podkarpackiego zdjęcie dotyczące        

tematu „Podkarpackie pełne zachwytów” 

b. przesłać zdjęcie Organizatorowi za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego        

pod linkiem www.podkarpackie.travel/pelnezachwytow. 

dalej jako ,,Zgłoszenie Konkursowe” lub ,,Zgłoszenie”. 

3. Zgłoszenie Konkursowe powinno zostać wykonane i przesłane do Organizatora w czasie           

przyjmowania zgłoszeń do Konkursu, o którym mowa w ppkt. 1 powyżej. Przez dokonanie             

Zgłoszenia Konkursowego rozumie się moment, w którym Uczestnik otrzymał wiadomość          

zwrotną od Organizatora na adres e-mail podany podczas Zgłoszenia Konkursowego          

wysłanego zgodnie z ppkt. 2 niniejszego regulaminu.  

4. Jedna osoba może dokonać do 10 (dziesięciu) Zgłoszeń Konkursowych.  



5. W ramach jednego Zgłoszenia konkursowego Uczestnik może zamieścić 1 (jedno) zdjęcie.           

Niezależnie od ilości Zgłoszeń każdy Uczestnik może zdobyć jedynie jedną nagrodę. 

6. Uczestnik jest zobowiązany do podania w formularzu zgłoszeniowym miejsca wykonania          

każdego zdjęcia (Zgłoszenia Konkursowego).  

7. Zgłoszenia Konkursowe otrzymane przez Organizatora po terminie lub niezgodne  

z Regulaminem (w tym przez podmioty, które nie spełniają warunków udziału w Konkursie),             

nie biorą udziału w Konkursie. 

8. Poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego, Uczestnik oświadcza, że jest w posiadaniu          

pełnych praw autorskich, osobistych i majątkowych do przesyłanych treści, nie naruszają one            

praw osób trzecich, nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich,  

a Uczestnik jest uprawniony do udzielenia Organizatorowi w ich zakresie licencji, o której             

mowa w niniejszym Regulaminie.  

9. W przypadku, gdy zgłoszenie konkursowe zawiera wizerunek zgłaszającego, Uczestnik         

Konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku, zamieszczonego w         

Zgłoszeniu, w szczególności w celu prezentowania przez Organizatora informacji o Konkursie           

oraz działalności Organizatora i jej promocji.  

10. Wyrażona przez Uczestnika zgoda dotyczy użycia wizerunku również w materiałach służących           

popularyzacji działań w zakresie działalności strony internetowej Organizatora, oraz realizacji          

akcji marketingowych przez rozpowszechnianie wizerunku w mediach elektronicznych,  

w szczególności w serwisie Facebook.com, stronie http://www.podkarpackie.travel/pl na czas         

nieokreślony (do odwołania).  

11. Zgłoszenie Konkursowe nie może zawierać wizerunku osób trzecich.  

12. Uczestnik poprzez przesłanie zgłoszenia Organizatorowi Konkursu, wyraża zgodę na bezpłatne          

przekazanie Organizatorowi konkursu licencji niewyłącznej wraz z prawem do udzielania          

sublicencji, bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na wszystkich znanych          

w dniu zgłoszenia do Konkursu na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności:  

a. prawo sporządzenia cyfrowego zapisu utworów,  

b. wprowadzanie utworów do obrotu w sieci Internet,  

c. prawo wprowadzania utworów do pamięci komputera oraz do własnych baz          

danych,  

d. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką        

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,  

e. zwielokrotnienie i rozpowszechnianie utworu (także w sieci Internet), w tym na           

każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i          

dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu         

cyfrowego,  

f. prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian  

i modyfikacji utworów, wymaganych przez specyfikę medium internetowego;  



g. prawo publicznego odtwarzania oraz nadawania, a także publicznego        

udostępniania utworów w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do             

niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od            

rodzaju i sposobu działania urządzenia, aplikacji, którymi się w tym celu           

posługuje. 

13. Okres wypowiedzenia licencji wynosi 3 lata, wypowiedzenie powinno zostać dostarczone          

Organizatorowi w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora. 

14. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie, obrót nośnikami, na których utrwalono wizerunek, lub            

inne treści, zdjęcia i wszelkie materiały zamieszczone w ramach Zgłoszenia Konkursowego           

oraz na ich zwielokrotnianie wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami,          

rozpowszechnianie oraz publikowanie, zgodnie z ppkt. powyżej. 

15. Uczestnik powyższej zgody udziela nieodpłatnie. 

16. W ramach udziału w Konkursie niedozwolone jest dostarczanie przez Uczestnika treści  

o charakterze bezprawnym, naruszających prawo, zapisy niniejszego Regulaminu lub dobre          

obyczaje. 

17. Zdjęcie powinno zostać wykonane samodzielnie przez Uczestnika. 

18. Zdjęcie przesyłane w ramach Zgłoszenia nie może być efektem fotomontażu, nie może            

polegać na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych zdjęć lub dokonywania zmian            

oryginalnej kompozycji zdjęcia. 

19. Zdjęcie przesyłane w ramach konkursu powinno: 

a. zostać przesłane w formacie JPG, PNG 

b. nie przekraczać 20 MB 

c. posiadać wymiary minimum 2500 px szerokości 

20. Zgłoszenie Konkursowe nie może ponadto: 

a. naruszać dóbr osobistych Organizatora lub osób trzecich; 

b. zawierać treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc,          

zniesławiające lub naruszające dobra osobiste i inne prawa osób trzecich; 

c. zawierać treści wulgarnych; 

d. zawierać treści niezwiązanych z Konkursem; 

e. zawierać jakiekolwiek danych personalnych (za wyjątkiem wskazania imienia i         

nazwiska Uczestnika, oraz jego wizerunku, jeżeli Zgłoszenie Konkursowe takowy         

zawierało); 

f. nosić znamiona niezamówionej informacji handlowej (spam); 

g. zawierać link lub jakiekolwiek odnośniki do innych stron.  

 

 



IV. Nagrody w Konkursie i wyłonienie zwycięzców  

1. W Konkursie zostanie nagrodzonych 9 osób.  

2. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu i wyłonieniu zwycięzców, z podaniem ich danych, w            

szczególności w postaci imienia i nazwiska, zostanie opublikowana nie później niż 15           

października 2019 roku na Profilach Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook oraz           

w stronie internetowej http://www.podkarpackie.travel/pl.  

3. Zwycięzców wybierze komisja konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu.        

Zwycięzcami Konkursu będą autorzy najkreatywniejszych oraz najciekawszych interpretacji        

tematu „Podkarpackie pełne zachwytów” (dalej jako: ,,Zwycięzcy Konkursu” lub ,,Zwycięzcy”).          

Kryterium wyboru Zwycięzców będzie oryginalność, kreatywność oraz jakość przesłanych zdjęć          

umieszczonych w Zgłoszeniu.  

4. Obrady komisji konkursowej są tajne.  

5. Nagrodami w Konkursie (dalej jako: ,,Nagrody”) są:  

a. Nagrody Główne o wartości zbiorczej 5000 zł: 

1. Nagroda pierwszego stopnia: pełnoklatkowy aparat Sony A7 z obiektywem          
25-70mm + obiektyw Sony 50mm + karta pamięci Sony 32GB + Torba na aparat              
LowePro + Album Pełen Zachwytów  

2. Nagroda drugiego stopnia: kamera GoPro Hero 7 Black + Gimbal Feiyu-Tech G6 +              

Album Pełen Zachwytów 

b. Voucher dla 2 osób do SPA w Dworze Kombornia – prezent o wartości 500 zł; 

c. Ekskluzywny komplet szkła Bohemia od Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie –           

prezent o wartości 600 zł. 

d. Wycieczka „Traperska Przygoda” dla 4 osób z Biurem Podróży Bieszczader – prezent o             

wartości 500 zł. 

e. Wycieczka „Przygoda na Sanie” lub „Kulig Zbójnicki dla 5 osób z Biurem Podróży             

Pawuk – prezent o wartości 500 zł. 

f. Voucher dla 2 osób do SPA w Hotelu Arłamów – prezent o wartości 500 zł. 

g. Voucher pobytowy dla 2 osób w Zamku Dubiecko – prezent o wartości 500 zł. 

h. Voucher na sprzęt fotograficzny – prezent o wartości 500 zł. 

6. Nagrody mogą stanowić przychód Uczestnika i podlegać opodatkowaniu. W przypadku, gdy           

Nagroda będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, do jego           

wartości zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej         



podatkowi dochodowemu od łącznej wartości danej Nagrody i nagrody pieniężnej. Kwota           

dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na rzecz Uczestnika i jest przeznaczona            

jest na zapłatę podatku należnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

7. W celu otrzymania Nagrody, Zwycięzca powinien przesłać Organizatorowi swoje dane          

kontaktowe, w tym w szczególności imię, nazwisko, adres, na który ma być dostarczana             

Nagroda, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego w wiadomości e-mail, na adres:           

pelnezachwytow@podkarpackie.travel w ciągu 30 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników         

Konkursu przez Organizatora. 

8. W przypadku nie zgłoszenia się Zwycięzcy do Organizatora w podanym terminie Nagroda            

przepada.  

9. Nagrody w Konkursie podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

10. Organizator ustala ze Zwycięzcą indywidualnie terminy doręczenia Nagrody, kontaktując się ze           

Zwycięzcą. 

11. Nagrody rzeczowe nie ulegają zamianie na ekwiwalent pieniężny ani innego rodzaju           

świadczenia. Zwycięzca nie może przenieść praw do odebrania przyznanej Nagrody na osoby            

trzecie. 

12. Uczestnik ma prawo w każdym czasie zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie             

oświadczenia o rezygnacji z udziału w Konkursie, kierowanej do Organizatora e-mailowo na            

adres pelnezachwytow@podkarpackie.travel 

 

V. Dane osobowe 

1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu w zakresie          

niezbędnym do jego przeprowadzenia zgodnie z regulaminem Konkursu tj. w celu wyłonienia            

Zwycięzców, przekazania Nagród, ogłoszenia listy Zwycięzców, zgodnie z Ustawą z dnia 10           

maja 2018 o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002 r nr 101 poz. 926 z późn. zm. Więcej                  

informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym prawach przysługujących Uczestnikowi          

Konkursu w Polityce Prywatności Konkursu.  

 

VI. Reklamacje 

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności         

przeprowadzenia Konkursu z niniejszym Regulaminem, która może zostać złożona na piśmie           

na adres: ul. Grunwaldzka 2 (wejście od ul. Matejki), 35-068 Rzeszów lub w formie              

mailto:pelnezachwytow@podkarpackie.travel
mailto:pelnezachwytow@podkarpackie.travel


wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Organizatora:       

pelnezachwytow@podkarpackie.travel 

2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane Uczestnika oraz powód reklamacji. 

3. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni. 

 

VII. Postanowienia końcowe i informacje techniczne 

1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające uczestnictwo w Konkursie: 

a. komputer z dostępem do Internetu, tablet lub telefon typu smartfon; 

b. dostęp do poczty elektronicznej; 

c. przeglądarka internetowa; 

d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript. 

2. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej Nagrodzie             

nie decyduje przypadek lecz działanie Uczestnika. 

3. Organizator ma prawo do modyfikacji treści Regulaminu, przy czym zmiany Regulaminu nie            

mogą wpływać na prawa nabyte przez Uczestników. O każdej zmianie regulaminu Organizator            

poinformuje Uczestników na Profilu Organizatora w serwisie Facebook.com oraz na stronie           

http://www.podkarpackie.travel/pl, co najmniej na 3 dni przed dniem wejścia zmian w życie. 

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu         

cywilnego oraz Regulamin strony http://www.podkarpackie.travel/pl.  
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