
REGULAMIN KONKURSU

 „Stan Błogosławiony”  

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Stan Błogosławiony” (zwanego dalej 

„Konkursem”) jest Polska Grupa Mediowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. z 

siedzibą w Kielcach (25-663) przy ul. Karola Olszewskiego 6, wpisana do Rejestru 

przedsiębiorców KRS pod numerem 711683 przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział 

Gospodarczy KRS, której nadany został następujący numer NIP: 9592000581 oraz Regon:

369083715 (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Konkurs  organizowany jest  we  współpracy z  Panią  Katarzyną  Szołdrowską  –  przedsiębiorcą

prowadzącym  na  podstawie  wpisu  do  CEiDG  działalność  gospodarczą  pod  firmą  „Katarzyna

Szołdrowska SIGNI STUDIO Architekt” na Osiedlu Złotego Wieku 61 lok. 25 w Krakowie (31-618),

zajmującym się m.in. fotografią noworodkową i rodzinną (zwanym dalej „Fotografem”).

3. Fundatorem nagrody przewidzianej dla Zwycięzcy Konkursu, o której jest mowa w § 5 ust. 1

Regulaminu  (zwanej  dalej  „Nagrodą”),  jest  Fotograf  wspólnie  z  Organizatorem.  Organizator  jest

fundatorem nagrody dodatkowej określonej w § 5 ust. 2 Regulaminu.  

4. Konkurs jest organizowany  na łamach portalu Dziecko i  Figura  www.dzieckoifigura.pl

(zwanym  dalej  „Stroną  Konkursową”).  Bedzie  także  promowany  w  portalu

społecznościowym  Facebook  (na  profilu  Organizatora  dostępnym  pod  adresem:

https://www.facebook.com/  DIF  /) .

5. Niniejszy Regulamin (zwany dalej  „Regulaminem") reguluje zasady i warunki uczestnictwa w

Konkursie, w tym prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników, i jest wiążący dla Organizatora oraz

Uczestników. 

6. Konkurs jest organizowany wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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7. Konkurs  nie  jest  w żaden sposób sponsorowany,  popierany,  przeprowadzany,  zarządzany ani

związany  z  Serwisem  Facebook  ani  powiązany  z  podmiotem  będącym  właścicielem  Serwisu

Facebook. 

§ 2 

Uczestnictwo w Konkursie

1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie kobiety, które spełniają łącznie następujące warunki:

1) są pełnoletnie, tj. najpóźniej w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat,

2) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, 

3) są co najmniej w 2 trymestrze ciąży,

4) mają miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,poprawnie wypełnią

formularz znajdujący się na  Stronie Konkursowej.

2. Kobiety  spełniające  warunki  określone  w  ust.  1  (zwane  w  Regulaminie

„Uczestnikiem/Uczestnikami”)  mogą  brać  udział  w  Konkursie  wyłącznie  osobiście,

tj. niedopuszczalne jest wykonanie Zadania Konkursowego i innych czynności w ramach Konkursu, w

tym odebranie Nagrody, w imieniu osób trzecich lub przy ich pomocy.

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć:

1)    pracownicy Organizatora oraz Fotograf,

2)    osoby wchodzące w skład Komisji, o której mowa w § 4 Regulaminu,

3) członkowie najbliższych rodzin osób wskazanych w pkt 1 i 2, przez które rozumie się: 

a) małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,

b) powinowatych,

c) osoby pozostającą z osobami, o których mowa w lit. a i b, w stosunku  przysposobienia

oraz jej małżonków.

§ 3 

Zasady Konkursu 

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
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2. Udział w Konkursie nie jest uzależniony od nabycia lub posiadania towarów i usług sygnowanych

jakimkolwiek  znakiem  towarowym  Organizatora  lub  Fotografa  i  przez  nich

sprzedawanych/świadczonych.

3. Konkurs rozpoczyna się dnia 14 maja 2018 r. o godz. 7:00 i kończy się w dniu 3 czerwca 2018 r.

o godzinie 23:59. Zgłoszenia dokonane po godzinie 23:59 w dniu 3 czerwca 2018 roku nie będą

brane pod uwagę przez Komisję.

4. Konkurs  polega  na  wykonaniu  w  okresie  trwania  Konkursu  przez  Uczestnika  zadania

konkursowego (zwanego dalej „Zadaniem Konkursowym”) polegającego na:1) przesłaniu poprzez

formularz  konkursowy 2 zdjęć,  z których  jedno będzie prezentować twarz Uczestnika,  zaś  drugie

ukazywać  będzie  całą  sylwetkę  Uczestnika.  Zdjęcia  powinny  być  naturalne  –  bez  nadmiernej

stylizacji,2)  udzieleniu odpowiedzi  na pytanie  o treści:  „dlaczego Uczestnik chciałby zrobić sobie

sesję brzuszkową”  (zwanej dalej „Odpowiedzią”). Odpowiedź powinna zawierać nie więcej niż 500

znaków bez spacji.

5. Uczestnik  wykonując  Zadanie  Konkursowe  może  poprzez  Komentarz  przesłać  także  zdjęcie

Uczestnika  w  gronie  rodziny.  Dodanie  takiego  zdjęcia  nie  gwarantuje  jednak  przyznania  przez

Komisję wyższej oceny Zadaniu Konkursowemu.

6. Osoby, które chcą przystąpić do Konkursu zobowiązane są do:

1) wykonania Zadania Konkursowego,

2) podania w formularzu imienia, wieku oraz adresu poczty elektronicznej Uczestnika - danych

osobowych niezbędnych do procesu obsługi uczestnictwa w Konkursie, oraz

3) przedstawienia  się  –  napisania  kilku  słów  o  sobie,  co  winno  przyjąć  postać  tekstu

o objętości nie większej niż 500 (pięćset)  znaków bez spacji, umieszczonego w formularzu. 

7. Uczestnik może tylko 1 (jeden) raz wykonać Zadanie Konkursowe.   

8. Zdjęcia, o których mowa w ust. 4 i 5, oraz Odpowiedz nie mogą zawierać treści zabronionych

przepisami prawa, jak również naruszać praw osób trzecich oraz godzić w dobre obyczaje.

9. Uczestnik oświadcza, że zdjęcie, o których mowa w ust. 4 i 5, oraz Odpowiedz, nie naruszają

praw osób trzecich, w tym przede wszystkim praw autorskich i praw własności przemysłowej.
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10. Uczestnik oświadcza,  że  przesyłając Zdjęcia,  o  którym mowa  w ust.  4  i  5,  oraz  Odpowiedz,

stanowiące  utwór  w  rozumieniu  ustawy  o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych, udziela

Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie i czasowo

licencji  do korzystania  z nich na Stronie Konkursowej oraz stronie internetowej Fotografa (www.

katarzynaszoldrowska.pl)  w dowolny sposób w ramach  wszelkiego rodzaju  działań  reklamowych,

promocyjnych i marketingowych.

11. W zakresie  i  wedle  zasad określonych w ust.  10 i  12,  Uczestnik udziela:1)  Organizatorowi  i

Fotografowi zgody na nieodpłatne korzystanie z wizerunku Uczestnika prezentowanego na zdjęciach,

o których mowa w ust. 4, oraz na zdjęciach zrobionych w ramach Nagrody, oraz2) Organizatorowi

zgody  na  wykonanie  zdjęć  dokumentujących  pobyt  Uczestnika

w Krakowie mający na celu realizację sesji zdjęciowej objętej Nagrodą.

12. Zwycięzca  w  terminie  nie  dłuższym  niż  21  (dwadzieścia  jeden)  dni  od  zakończenia  sesji

zdjęciowej  objętej  Nagrodą  udzieli  dziennikarzowi  serwisu  internetowego  „Dziecko  i  Figura”

wywiadu na temat tej sesji fotograficznej oraz zgadza się na jego publikację (w formie tekstu, jak i

materiału audio - wideo). 

13. Uczestnik zgadza się na opublikowanie:

1) zdjęć, o którym mowa w ust. 4, wraz z informacją o ich autorstwie,

2) zdjęć zrobionych w ramach Nagrody,

3) zdjęć dokumentujących pobyt uczestnika w Krakowie, a także realizację sesji  fotograficznej

objętej Nagrodą,

4) wywiadu, o którym mowa w ust. 12,

na  stronie  www.dzieckoifugura.pl,  oraz  na  stronie  internetowej  Fotografa  (www.

katarzynaszoldrowska.pl) oraz w innych serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora.

14. Sposób wykonania Zadania Konkursowego przez Uczestnika – walory zdjęć, o których mowa w

ust. 4 i 5, oceniane będą przez Komisję, która nagrodzi 1 osobę (zwaną w Regulaminie „Zwycięzcą”).

15. Przy wyborze Zwycięzcy, Komisja weźmie pod uwagę następujące kryteria przy ocenie zdjęć, o

których mowa w ust. 4 i 5:

1) poprawność merytoryczną – zgodności z tematem Konkursu,

2) estetykę (kompozycja, punkty odniesienia),

3) ujęcie  tematu  (poziomu  oryginalności  i  pomysłowości).a  w  odniesieniu  do

Odpowiedzi – jej oryginalność i pomysłowość.
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§ 4  

Nadzór nad przebiegiem Konkursu 

1. Nadzór  nad  przebiegiem  Konkursu  sprawuje  komisja  konkursowa  składająca  się  z  2

przedstawicieli Organizatora oraz Fotografa (zwana w Regulaminie „Komisją”).

2. Komisja  zastrzega sobie  prawo do weryfikacji  Uczestników i  sposobu wykonania  przez nich

Zadania Konkursowego oraz wykluczenia z udziału w Konkursie tych Uczestników, których działania

są  sprzeczne  z  prawem,  dobrymi  obyczajami,  Regulaminem  Konkursu,

Regulaminem Serwisu Facebook, a w szczególności Uczestników, którzy:

1) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie,

2) których zdjęcia, o których mowa w § 3 ust. 4 i 5 Regulaminu, lub Odpowiedzi zawierają treści

sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami lub naruszają prawa osób trzecich.

3. Komisja  zastrzega sobie możliwość dyskwalifikacji  Uczestników, którzy w ramach Konkursu

reklamować  będą  inne  marki  lub  osoby  trzecie,  które  w  przekonaniu  Organizatora  prowadzą

działalność konkurencyjną wobec Organizatora lub Fotografa lub prowadzą działalność sprzeczną z

prawem lub dobrymi obyczajami lub naruszają prawa innych osób.

§ 5 

Nagroda w Konkursie

1. Zwycięzca otrzyma Nagrodę w postaci wykonania w Krakowie lub okolicach Krakowa przez

Fotografa Uczestnikowi sesji fotograficznej (tzw. „sesji brzuszkowej”) oraz otrzymania przez

Uczestnika wykonanych w jej ramach zdjęć (zapisanych w formie cyfrowej, w liczbie 8  i o

rozdzielczości  5927x3951), co  nastąpi  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej.  Łączna

wartość Nagrody wynosi 350 złotych (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych). 

2. W  przypadku,  gdy  Zwycięzca  mieszka  w  odległości  co  najmniej  200  km  od  Krakowa,

Organizator  pokryje  koszty 1 (jednego)  noclegu Uczestnika wraz z  osobą towarzyszącą  z

najbliższej  rodziny  Uczestnika  w  pokoju  dwuosobowym  w  hotelu  skategoryzowanym,

znajdującym się na terenie Krakowa (lub jego okolicach). Wartość tej dodatkowej nagrody

wyniesie do 400 złotych (słownie: czterysta). 

3. O miejscu zamieszkania Zwycięzcy przesądza miejsce jego zameldowania.

5



4. Komisja wyłoni Zwycięzcę, co ogłosi  do dnia 11 czerwca 2018 roku  na stronie głównej w

Serwisie  Konkursowym.  Komisja  przekaże  także  Zwycięzcy  informację  o  wynikach

Konkursu poprzez przesłanie do niego wiadomości pocztą elektroniczną na adres wskazany

przez Uczestnika zgodnie z § 3 ust. 6 pkt 2 Regulaminu.

5. Zwycięzca  zobowiązany  jest  do  przekazania  Organizatorowi  (na  adres  email:

admin@dzieckoifigura.pl)  w  terminie  do 3  dni  roboczych  od  dnia  ogłoszenia  wyników

Konkursu i otrzymania wiadomości od Organizatorów, potwierdzenia przyjęcia Nagrody oraz

danych osobowych niezbędnych do procesu wydania Nagrody Zwycięzcy.

6. Niepodanie danych, o których mowa w ust. 3, w terminie tam wskazanym, jest równoznaczne

z rezygnacją z prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu.

7. Za spełnienie świadczeń składających się na Nagrodę, odpowiada wobec Zwycięzcy Fotograf.

Organizator odpowiada wobec Zwycięzcy za świadczenia objęte nagroda dodatkową, o której

mowa  w  ust.  2.  Świadczenia  te  zostaną  spełnione  w  ciągu  30  dni  od  dnia  przekazania

Organizatorowi  informacji,  o  których  mowa  w  ust.  4,  w  terminie  uzgodnionym  przez

Fotografa ze Zwycięzcą i Organizatorem. 

8. Nieodebranie Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, w szczególności podanie

błędnych danych adresowych do korespondencji, skutkować będzie utratą prawa do Nagrody. 

9. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody lub utraty przez Zwycięzcę prawa do

Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny,  Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody

kolejnemu Uczestnikowi wyłonionemu przez Komisję, według kryteriów określonych w § 3

ust. 14 Regulaminu.

10. Fundator  i  Organizator  zastrzegają  sobie  prawo  do  ufundowania  kolejnych  Nagród

w Konkursie. W razie ich ufundowania, zostaną one przyznane wedle zasad określonych  w

Regulaminie.

11. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany Nagrody lub nagrody dodatkowej określonej w ust.

2 na inną rzecz, świadczenie lub ekwiwalent pieniężny. Nie jest możliwe odstąpienie prawa

do Nagrody osobie trzeciej. 
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§ 6 

Polityka prywatności 

1. Dane  osobowe  Uczestników  oraz  Zwycięzcy  będą  przetwarzane  zgodnie  z  właściwymi

przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

(tekst jednolity:  Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) (zwaną dalej  „Ustawą o ochronie danych

osobowych”). 

2. Administratorem  danych  osobowych  Uczestników  i  Zwycięzcy,  w rozumieniu  art.  7  ust.  4

Ustawy o ochronie danych osobowych, jest Organizator.

3. Dane  osobowe  będą  przetwarzane  wyłącznie  w  celach  związanych  z  organizacją

i  przeprowadzeniem  Konkursu,  w szczególności  wyłonieniem  Zwycięzcy,  wydaniem  Zwycięzcy

Nagrody oraz zgłoszeniem i rozpatrzeniem reklamacji. 

4. Podstawę  przetwarzania  danych  osobowych  Uczestników  i  Zwycięzcy  stanowi  zgoda  na  to

udzielona przez Uczestnika i Zwycięzcę w momencie przekazania tych danych Organizatorowi.  

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie,

wyłonienia  Zwycięzcy  i  odbioru  Nagrody.  Uczestnik  przyjmuje  do  wiadomości,  że niepodanie

odpowiednich danych osobowych lub podanie danych nieprawdziwych, niepełnych lub niedokładnych

może  uniemożliwić  uczestniczenie  w  Konkursie  lub  uzyskanie  Nagrody  i  potwierdza,  poprzez

wykonanie Zadania Konkursowego, że nie będzie podnosić z tego tytułu żadnych roszczeń.

6. Uczestnik  oraz  Zwycięzca  ma  prawo  dostępu  do  swoich  danych  osobowych  oraz  do  ich

poprawiania na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych.

§ 7 

Reklamacje

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej i

przesyłane mailem na adres  admin@dzieckoifigura.pl) 

2. lub listem poleconym z wyraźną datą nadania – datą stempla pocztowego na adres Organizatora,

z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs: Dziecko i figura” w terminie nie później niż do 7 dni roboczych

od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Decydująca w tym przypadku jest data stempla pocztowego.

Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
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3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak

również  dokładny  opis  i  powód  reklamacji. Reklamacje  niespełniające  tych  warunków  nie  będą

rozpatrywane.

4. O sposobie  rozpatrzenia  reklamacji  Uczestnik  zostanie  poinformowany  listem poleconym  za

potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji) w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania

reklamacji  przez  Organizatora.  W  przypadku  odmowy  przyjęcia,  albo  nieodebrania  przesyłki

zawierającej  rozstrzygnięcie  reklamacji,  przesyłkę  tą  uznaje  się  za  dostarczoną  odpowiednio  w

ostatnim dniu odmowy jej przyjęcia albo upływu ostatniego dnia okresu jej awizowania.

5. Reklamacje rozpatruje Komisja, której decyzja jest wiążąca i ostateczna.

§  8 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin dostępny jest na Stronie Konkursowej oraz w siedzibie Organizatora. 

2. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  przerwy  i  inne  nieprawidłowości

w funkcjonowaniu Strony Konkursowej, trudności w dostępie do Strony Konkursowej, które

mogą być wywołane działaniami lub zaniechaniami Uczestnika lub podmiotów, którymi się

on posługuje lub z których usług korzysta, w szczególności jego dostawców Internetu.

3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
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