
 

 

Regulamin konkursu fotograficznego „Rajd Mazowiecki okiem kibica” 
 
1. ORGANIZATOR 
Organizatorem  Konkursu  jest  Automobilklub  Polski  z  siedzibą  w Warszawie  przy  ul.  Pańskiej  85. 
Konkurs prowadzony  jest przez Organizatora na  terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej  i  trwa od  21 
kwietnia do 8 maja 2012 r. do godziny 23:59:59. 
Konkurs  jest  prowadzony  na  stronach  internetowych  Organizatora  pod  adresem 
www.rajdmazowiecki.pl 
 
Jury konkursu: 
1. Aleksandra Brach 
2. Rafał Jaszczuk 
3. Sylwia Lewandowska 
4. Benedykt Chądzyński 
5. Marcin Wielgo 
   
2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE 
Konkurs  ma  charakter  otwarty,  a  udział  w  nim  jest  bezpłatny.  Udział  w  Konkursie  i  podanie 
związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.   
Przedmiotem Konkursu są fotografie realizujące temat ‐  "Rajd Mazowiecki okiem kibica".  
Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  nie  zamieszczania w  galerii  prac  niezwiązanych  z  tematem 
Konkursu.  Konkurs  polega  na  nadesłaniu  przez  Uczestników  Konkursu  zdjęć  na  adres  mailowy: 
internet@automobilklubpolski.pl  na  zasadach  i warunkach  określonych w  niniejszym  Regulaminie. 
Uczestnik  konkursu może  zgłosić  tylko  jedną  swoją  pracę,  które  nie może  być  obciążona wadami 
prawnymi.  
W galerii konkursowej nie będą umieszczane prace  sprzeczne  z dobrymi obyczajami  ‐  takie zdjęcia 
będą  kasowane  przez Organizatora. O  tym,  że  zdjęcie  narusza  powyższe  zasady,  decyduje  ocena 
Organizatora Konkursu. 
  
3. ZASADY 
Zgłoszenie  prac  następuje  wyłącznie  poprzez  przesłanie  maila  na  adres 
internet@automobilklubpolski.pl W tytule wiadomości należy obowiązkowo wpisać słowo „Konkurs”, 
natomiast w  treści maila  swoje  imię  i  nazwisko  oraz  telefon  kontaktowy.  Zgłoszone  do  Konkursu 
zdjęcie musi być w formacie JPEG, a wielkość pliku nie może przekroczyć 1 MB.  
 
Terminarz:  
 

∙ nadsyłanie zdjęć: od 21 do 27 kwietnia 2012 r. 

∙ w  dniu  28  kwietnia  10  najlepszych  prac  wybranych  przez  Jury  Konkursu  zostanie 
zamieszczonych  w  Galerii  konkursowej  na  fun  page’u  Rajdu  Mazowieckiego  na  portalu 
społecznościowym Facebook 

∙ zdjęcia  będą  oceniane  przez  internautów  do  7  maja  2012  r.  za  pomocą  kliknięcia  pod 
wybraną fotografią przycisku „lubię to!”  

∙ spośród zdjęć z największą liczbą kliknięć „lubię to!” Jury konkursu wybierze zwycięzcę 

∙ ogłoszenie wyników nastąpi 9 maja 2012 r. na stronie www.rajdmazowiecki.pl.  
 
 
 

4. NAGRODY 
 
Nagrodą dla zwycięzcy konkursu jest kamera ufundowana przez Camonboard.pl  



 

 

Prace  będą  oceniane  przez  Internautów.  Nagrodzona  fotografia  będzie  eksponowana  na  stronie 
internetowej www.rajdmazowiecki.pl.  
Odbiór nagród rzeczowych możliwy będzie wyłącznie w Biurze Rajdu Mazowieckiego w dniach 10 ‐ 12 
maja  2012  roku w  godzinach  otwarcia Biura,  po  uprzednim  zapłaceniu  10 % wartości  kamery,  co 
wynika z przepisów ogólnych. Nagrody rzeczowe powyżej wartości 760 zł podlegają opodatkowaniu. 
Nieodebrana nagroda przepada na rzecz Organizatora. 
 
5. OŚWIADCZENIA O PRAWACH AUTORSKICH 
Wysłanie  fotografii  do  zamieszczenia  w  Galerii  konkursowej  jest  równoznaczne  z  udzieleniem 
Organizatorowi  przez  Uczestnika  Konkursu  nieodpłatnej  i  bezterminowej  licencji  na  umieszczenie 
zdjęcia  wykonanego  przez  Uczestnika  Konkursu  na  stronie  WWW  Organizatora 
(www.rajdmazowiecki.pl).  
Przekazanie fotografii konkursowych oznacza  jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały 
praw  osób  trzecich,  w  szczególności  nie  będą  naruszały  ich  majątkowych  i  osobistych  praw 
autorskich.  W  przypadku  wystąpienia  przez  osobę  trzecią  z  roszczeniami  wynikającymi  z  tytułu 
naruszenia  praw  określonych  powyżej  osoba  przekazująca  zrekompensuje  Organizatorowi,  jako 
wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń 
odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.  
6. REKLAMACJE 
Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej 
w  siedzibie  Organizatora, w Warszawie  przy  ul.  Pańskiej  85, w  terminie  do  14  dni  od momentu 
poinformowania o wynikach Konkursu.  
Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania 
reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione.  
Po  wyczerpaniu  postępowania  reklamacyjnego  uczestnikowi  przysługuje  prawo  do  dochodzenia 
nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym dla siedziby Organizatora Konkursu.  
 
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Niniejszy Konkurs nie  jest "grą  losową" w  rozumieniu ustawy z 29  lipca 1992  r. o grach  losowych  i 
zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).  
Wzięcie  udziału  w  Konkursie  jest  równoznaczne  z  wyrażeniem  zgody  na  wykorzystanie  danych 
osobowych  Uczestnika  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych 
osobowych,  o  ile  dane  takie  będą  ujawniane  w  toku  Konkursu  i  w  związku  z  jego  przebiegiem. 
Zgodnie z art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) 
Organizator Konkursu informuje Uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i 
przetwarzane  w  siedzibie  Organizatora  na  podstawie  wyrażonej  dobrowolnie  przez  Uczestnika 
Konkursu zgody wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz w celu 
przesyłania Uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych akcjach i konkursach oraz 
badań  ankietowych  organizowanych  przez Organizatora  Konkursu.  Każdy  Uczestnik ma  prawo  do 
wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. 


