
REGULAMIN KONKURSU 
 „Nie ma złej pogody”  
 
§ 1 Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Nie ma złej pogody” (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  

2. 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/) .  

3. 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.  

4. Konkurs jest organizowany wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
 
§ 2 Uczestnictwo w Konkursie  
1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, 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) mają miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 
4) poprawnie prześlą zdjęcie konkursowe wraz z opisem na fan page 
https://www.facebook.com/dzieckoifigura/ poprzez dodanie komentarza do posta 
konkursowego lub wysłanie wiadomosci do fan page  
2. Osoby 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  
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.  
2. Udział w Konkursie nie jest uzależniony od nabycia lub posiadania towarów i usług 
sygnowanych jakimkolwiek znakiem towarowym Organizatora  
3. Konkurs rozpoczyna się dnia 6 września 2018 r. o godz. 7:00 i kończy się w dniu 16 
września  2018 r. o godzinie 23:59. Zgłoszenia dokonane po godzinie 23:59 w dniu 16 
września 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 fan page https://www.facebook.com/dzieckoifigura/ zdjęcia swojego 
dziecka bawiącego się na powietrzu, pod hasłem „Nie ma złej pogody”  
2) udzieleniu odpowiedzi, zabawnego komentarza do zdjęcia z zabawy na ppowietrzu 
(zwanej dalej „Odpowiedzią”).  
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5.  Uczestnik może tylko 1 (jeden) raz wykonać Zadanie Konkursowe.  
6. 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.  
7. 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 oraz oświadcza, że jest rodzicem dziecka znajdującego się  na zdjęciu 
8. 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, na fan page na Facebooku oraz na Instagramie serwisu dzieckoifigura.pl w 
dowolny sposób w ramach wszelkiego rodzaju działań reklamowych, promocyjnych i 
marketingowych tj. wyraża zgodę na ich publikację w mediach wskazanych powyżej 
9. W zakresie i wedle zasad określonych powyżej, Uczestnik udziela Organizatorowi 
zgody na nieodpłatne korzystanie z wizerunku dziecka Uczestnika prezentowanego na 
zdjęciach 
10. Uczestnik zgadza się na opublikowanie zdjęć, o którym mowa w ust. 4, wraz z 
informacją o ich autorstwie 
11. 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”).  
12. 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) 
 
 § 4 Nadzór nad przebiegiem Konkursu  
1. Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje komisja konkursowa składająca się z 2 
przedstawicieli Organizatora  
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 książki autorstwa Lindy Åkeson McGurk pt. 
„Nie ma złej pogody na spacer”   
2. Komisja wyłoni Zwycięzcę, co ogłosi do dnia 17 września 2018 roku na stronie głównej 
w Serwisie Konkursowym. Komisja przekaże także Zwycięzcy informację o wynikach 
Konkursu poprzez przesłanie do niego wiadomości pocztą elektroniczną (lub poprzez 
serwis Facebook)   
3.  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 tj. wysłania 
Nagrody drogą pocztową.  
4. 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.  
5. Nieodebranie Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, w szczególności 
podanie błędnych danych adresowych do korespondencji, skutkować będzie utratą prawa 
do Nagrody.  
6. 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. 
7. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany Nagrody na inną rzecz, świadczenie lub 
ekwiwalent pieniężny. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Nagrody osobie trzeciej.  
 
§ 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.  
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.  


