
REGULAMIN  

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

29. HASCO-LEK WROCŁAW MARATONU 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia z trasy 29. HASCO-LEK WROCŁAW 

MARATONU w dniu 11.09.2011r. Trzy najciekawsze zdjęcia wybrane przez Jury Konkursu zostaną 

nagrodzone.  

§ 2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Maraton z siedzibą we Wrocławiu 

(51-612), al. I. J. Paderewskiego 35 wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000305653. 

§ 3. Sponsorem nagród w konkursie jest Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-

LEK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Żmigrodzka 242E, zarejestrowana w Sądzie 

Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000020657 zwany 

dalej Fundatorem.  

§ 4. Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs rozpocznie się w 

dniu 11 września br. i będzie trwać do dnia 21 września 2011r. 

§ 5. Regulamin konkursu prezentowany będzie na stronie www.wroclawmaraton.pl oraz w siedzibie 

Organizatora konkursu.  

 

II. UCZESTNICTWO W KONKURSIE  

 

§ 7. Zgłaszanie udziału w konkursu jest możliwe wyłącznie w drodze internetowej poprzez 

wysłanie materiału zdjęciowego przez uczestnika konkursu na adres e-mail: konkurs@mcs.wroc.pl  

wraz z zgodą na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zdjęcia nadesłane 

inną drogą lub nie opatrzone wymaganymi danymi, w tym zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych, nie będą brały udziału w konkursie.  

§ 8. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba 

fizyczna, pełnoletnia posiadająca obywatelstwo polskie. Udział uczestników małoletnich 

dopuszczalny jest jedynie za zgodą przedstawiciela ustawowego, zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 9.  W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz innych 

firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu, ani członkowie najbliższej 

rodziny wskazanych osób i podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, 

zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów 

i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 
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§ 10. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu, 

a uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż 

spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. 

§ 11. Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że uczestnik: 

- jest autorem załączonych zdjęć, a przysługujące mu prawa autorskie nie są obciążone ani 

ograniczone prawami osób trzecich; 

- uczestnik jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób znajdujących się w nadesłanych 

materiałach zdjęciowych;  

- przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby 

kierować przeciwko Organizatorowi konkursu lub Fundatorowi nagród w konkursie w związku z 

przesłanym materiałem zdjęciowym, a w szczególności praw autorskich oraz praw związanych z 

wizerunkiem osób sportretowanych; 

- wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych zdjęć 

wraz jego danymi osobowymi (imię i nazwisko) lub bez tych danych na wystawie, która odbędzie 

się we Wrocławiu , na Rynku,  w terminie dwóch miesięcy od dnia zakończenia konkursu; 

- wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora oraz Fundatora nagród- PPF 

Hasco-Lek S.A nagrodzonych zdjęć wraz z podaniem imienia i nazwiska autora zdjęcia lub poprzez 

ich anonimowe umieszczenie w celach informacyjnych o 29. Hasco-Lek Wrocław Maratonie w TV, 

prasie, materiałach drukowanych oraz na stronie internetowej www.hasco-lek.pl, www.naturkaps.pl 

i www.wroclawmaraton.pl.  

§ 12. Nadesłanie materiału zdjęciowego oznacza akceptację regulaminu konkursu, którego 

ostateczna interpretacja należy do Jury konkursu. 

 

III. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONKURSU  

 

§ 13. Aby wziąć udział w konkursie należy w dniach od 11 do 21 września 2011 r. przesłać na adres 

e-mail: konkurs@mcs.wroc.pl lub na adres al. I. J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, z 

dopiskiem "29 HASCO-LEK WROCŁAW MARATON" materiał zdjęciowy z przebiegu 29.Hasco-

Lek Wrocław Maratonu. Wraz z materiałem konkursowym uczestnik powinien przesłać swoje dane 

tj., imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz oświadczenie o 

posiadaniu praw autorskich do materiału, a także zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

zgodnie z załącznikiem nr 1. Każdy uczestnik może wysłać maksymalnie 5 zdjęć w formacie raw, 

tiff i jpg (rozdzielczość nie mniejsza niż 3872x2592 pix) o maksymalnej objętości jednego pliku do 

15MB. 

§ 14. Zgłoszenia dostarczone do Organizatora po dniu 21 września 2011r. nie wezmą udziału 

w konkursie. 
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§ 15. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia materiałów zdjęciowych nie związanych 

z tematyką konkursu albo przedstawiających treści uznawane za naruszające prawo albo dobre 

obyczaje albo w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne. Decyzja o usunięciu takich treści 

jest niepodważalna i ostateczna.  

§  16. Skład Jury konkursu:  

1. Mieczysław Michalak – szef działu foto „Gazety Wyborczej” 

2. Paweł Krążała – wiceprezes Stowarzyszenia Maraton 

3. Krzysztof Ziółkowski – fotograf  

4. Paweł Figaszewski – przedstawiciel PPF Hasco-Lek S.A., fotograf. 

5. Jacek Jackowiak – przedstawiciel Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław 

§ 17.  W dniu 22 września 2011r. Jury konkursu wybierze 3 najlepsze zdjęcia oraz może wybrać 

dodatkowo maksymalnie 20 wyróżnionych zdjęć.  

§ 18. Do otrzymania nagrody będą uprawnieni autorzy wybranych przez Jury 3 najlepszych zdjęć. 

Jeden uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę   

§ 19. Decyzja Jury o przyznaniu nagrody jest ostateczna. Obrady jury są tajne. 

§ 20. Nagrody ufundowane przez  PPF Hasco- Lek S.A. są następujące: 

 I miejsce – netbook 

 II miejsce – odtwarzacz DVD 

 III miejsce – odtwarzacz MP4 

§  21.  Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody po potrąceniu należnego podatku dochodowego  w 

razie powstania takiego obowiązku.  

§ 22. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone w dniu 22 września 2011r. na stronie 

www.wroclawmaraton.pl. Autorzy zdjęć wyróżnionych i nagrodzonych zostaną powiadomieni o 

werdykcie jury telefonicznie lub na adres e- mail. 

§ 23. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom konkursu w terminie uzgodnionym ze zwycięzcą w 

siedzibie Organizatora w terminie najpóźniej 30 dni od zakończenia konkursu. 

§ 24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody 

z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy konkursu w terminie. W takim przypadku zwycięzca 

konkursu traci prawo do nagrody. 

§ 25. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.  

§ 26. Zwycięzcy konkursu nie mogą przenosić praw do nagród na osoby trzecie.  

§ 27. Organizator ani Sponsor nagród nie pokrywa dodatkowych kosztów związanych z odbiorem 

nagrody, tj. dojazd do siedziby Sponsora, noclegu, itp. 
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IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

§ 27 Administrator danych osobowych stosuje środki bezpieczeństwa przetwarzania danych 

osobowych przewidziane rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 

sierpnia 2004 r., w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 

technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne 

służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004, nr  100, poz. 1024). 

§ 28 Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych przez Uczestnika Konkursu, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zakres przetwarzanych 

danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko Uczestnika, adres zamieszkania, numer telefonu 

kontaktowego, adres poczty elektronicznej (e-mail). 

§ 29 Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

przez Organizatora konkursu oraz Fundatora nagród, którzy administrują danymi osobowymi dla 

celów przeprowadzenia, realizacji i rozliczenia Konkursu, związanych z wykonaniem zobowiązań 

wynikających z Konkursu wobec jego Uczestników, polegających w szczególności na 

przyznawaniu i wydawaniu nagród. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych 

albo nie podanie ich w ogóle bądź nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla 

celów przeprowadzenia, realizacji i rozliczenia (w tym przyznaniu i wydaniu nagród) Konkursu jest 

jednoznaczne z wykluczeniem z Konkursu. 

§ 30 Organizator konkursu i Fundator nagród zapewniają, że zgromadzone dane osobowe będą 

przetwarzane w okresie nie dłuższym niż wymaga tego wypełnienie usprawiedliwionych celów. 

§ 31 Uczestnik Konkursu wyraża odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 

Organizatora konkursu i Fundatora nagród dla celów publikacji danych osobowych, w przypadku 

wygrania Konkursu, w materiałach prezentujących jego wyniki. Każdorazowe przekazanie przez 

Uczestnika Konkursu danych  osobowych jest dobrowolne i jest związane z udzieleniem zgody na 

ich przetwarzanie oraz świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z treścią Ustawy z dnia 18 

lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204) i Ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). 

§ 32 Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 

weryfikacji, poprawiania lub usunięcia. W tym celu należy zwrócić się na piśmie do Administratora 

danych osobowych. 

 

 

 

 

 

 



V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.  

 

§ 27. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające 

prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł 

zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej. 

§ 28. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia lub skrócenia czasu trwania konkursu.  

§ 29. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w siedzibie 

organizatora – Wrocław, al. I. J. Paderewskiego 35 oraz na stronie internetowej 

www.wroclawmaraton.pl  

§ 30. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących. 

 

 

 

Załącznik nr 1  

 

Zgoda autora materiału zdjęciowego na przetwarzanie i publikację danych 

osobowych: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu oraz Fundatora nagród danych 

osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w celu prowadzenia, realizacji i rozliczenia Konkursu. 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem 

poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania. Wyrażam 

również zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska w związku z udziałem 

w konkursie, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego 

wynikach." 

 

............................................................................................................ 

(Uczestnik Konkursu) 

 

 

 

Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) autora materiału zdjęciowego na przetwarzanie i 

publikację danych osobowych: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu oraz Fundatora nagród danych 

osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w celu prowadzenia, realizacji i rozliczenia Konkursu. 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem 

poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania. Wyrażam 

również zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska autora materiału 

zdjęciowego w związku z udziałem w konkursie, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i 

informacjach o tym konkursie i jego wynikach." 

 

............................................................................................................ 

(podpis opiekuna prawnego (rodzica) Uczestnika Konkursu) 
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