
Regulamin konkursu "Superkobiety polują na tablety"  

 

 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Organizatorem konkursu jest firma: 

eXellent, Paweł Chojnowski 

66-400 Gorzów Wlkp. 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4/44 

NIP: 6782857053 , REGON: 080997100 

 

1.2. Fundatorem nagród jest firma: 

BIG-trix, Tomasz Rutkowski 

ul. Ogrodowa 4/4, 66-400 Gorzów Wlkp. 

NIP: 599-145-97-12, REGON: 211243676 

 

1.3. Konkursu trwa w terminie przypadającym na okres 9 marca 2013 - 31 marca 2013 r.  

 

1.3. Organizator przeprowadza konkurs na terenie RP.  

 

1.4. Zasady przeprowadzania konkursu określa niniejszy Regulamin.  

 

 

2. Uczestnictwo w konkursie  

2.1. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy 

podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na 

podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, 

wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób. 

 

2.2. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację zasad uwzględnionych w Regulaminie.  

 

2.3. Organizator nie odpowiada za zgłoszenia do Konkursu, które nie dotarły do niego z przyczyn 

od niego niezależnych, tj. awarie łącz internetowych, problemy z działaniem portalu Facebook 

lub poczty email.  

 

2.4. Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestników niepoprawnych danych 

kontaktowych. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu prześle Organizatorowi niepoprawne dane 

kontaktowe, może to skutkować utratą prawa do nagrody.  

 

3. Nagrody 

3.1. W konkursie zostanie nagrodzonych 8 osób. 

 

3.2. Miejsce pierwsze: 1 szt: Najnowszy Tablet PC Lark FreeMe 70.6. Android 4.0. polskie 

menu, polska wersja językowa, dotykowy wyświetlacz pojemnościowy, procesor 1 GHz, pamięć 

operacyjna 512 DDR2, pamięć flash 4GB, wbudowana kamerka.  

 

Miejsca 2, 3 i 4: Fototapeta o wymiarach 100cm x 70cm o dowolnym wzorze. Wzory fototapet 



znajdują się na stronie: http://fototapeta4u.pl 

 

Miejsca 5, 6, 7 i 8: Nagroda pocieszenia w postaci drobnego upominku, którym jest ceramiczny 

domek (wys. 7 cm) z olejkiem zapachowym i świecą. 

 

4. Nagrody i zasady przebiegu konkursu 

4.1. Konkurs "Superkobiety polują na tablety" adresowany jest do osób powyżej 13 r. ż. 

 

4.2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

 

4.3. Zadaniem Uczestnika konkursu jest zrobienie i wysłanie zdjęcia ukazującego kobietę w 

stylizacji: super-kobieta lub kobieta samodzielna "Zosia-Samosia" (dowolnie zinterpretowane 

przez uczestnika konkursu, oceniamy kreatywność i poczucie humoru). 

Zdjęcia należy wysłać na adres e-mail: konkurs@fototapeta4u.pl  

 

4.4. Wraz z przysłanymi pracami, każdy autor podpisuje i przysyła do organizatora 

następującą klauzulę: 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora Konkursu 
fotograficznego „Superkobiety polują na tablety” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 
883 z późniejszymi zmianami. Poprzez wysyłanie fotografii na Konkurs, przenoszę na organizatora prawo 
do wykorzystania moich fotografii w publikacjach na facebooku (profil: Designsekcja.pl) oraz na stronie 
Designsekcja.pl. Jednocześnie oświadczam, że jestem jedynym właścicielem praw autorskich 
nadesłanych zdjęć i prace te nie naruszają dóbr osobistych osób trzecich. 

 

4.5. Swoje zdjęcie Uczestnik powinien przesyłać do Organizatora w czasie od 9 marca do 31 

marca 2013 r. (do godz: 23:59) 

 

4.6. W konkursie mogą brać udział zdjęcia wykonane w dowolny sposób i dowolnym sprzętem 

fotograficznym. Dozwolona jest dowolna obróbka cyfrowa w programach graficznych. 

 

4.7. Zdjęcie konkursowe nie może zawierać treści przeznaczonych wyłącznie dla osób 

pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe. 

 

4.8. Zdjęcie uczestników ocenia Organizator. 

4.9. Nagrodę w Konkursie otrzymają ci Uczestnicy, których zdjęcie najwyżej oceni Organizator.  

 

4.10. Nagrodami w Konkursie są produkty ufundowane przez sklep: fototapeta4u.pl.  

 

4.11. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i 

zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie 

podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. 

 

 

 

4. Wyniki Konkursu i przekazanie nagród 

 

http://fototapeta4u.pl/


4.1. Wyniki Konkursu będą zamieszczone  w terminie do 10 dni od daty jego zakończenia. 

 

4.2. Zwycięzca Konkursu o wygranej zostanie poinformowany przez e-mail.  

 

4.3. Zwycięzca Konkursu po otrzymaniu informacji o wygranej zobowiązuje się do przesłania 

swoich danych adresowych na adres konkurs@fototapeta4u.pl w terminie 14 dni od daty 

wysłania tej informacji.  

 

4.4. Aby nagrody mogły zostać przekazane Zwycięzca Konkursu powinien przesłać do 

Organizatora następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, kod pocztowy, nr telefonu.  

 

4.5. Podanie kompletnych danych przez zwycięzcę Konkursu jest konieczne. Podanie 

niekompletnych danych przez zwycięzcę Konkursu danych stanowi podstawę do odmówienia 

wydania mu nagrody przez Organizatora.  

 

4.6. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na umieszczenie swojego imienia i nazwiska na stronie 

Designsekcja.pl i profilu Designsekcja.pl na Facebooku oraz na fanpage fototapeta4u.pl. 

Nazwiska Zwycięzców zostaną opublikowane po zebraniu danych adresowych. W przypadku, 

gdy zwycięzca Konkursu nie spełni wytycznych zawartych w 4.3., 4.4., i 4.5. punkcie 

Regulaminu, nagroda konkursowa przepada.  

 

4.7. Jeden Uczestnik ma prawo do tylko jednej nagrody. 

 

4.8. Za niemożność odebrania nagrody przez Zwycięzcę Konkursu wyłącznie z jego przyczyny, 

Organizator nie odpowiada.  

 

4.9. W przypadku gdy dwie próby dostarczenia przesyłki drogą pocztową okażą się nieskuteczne, 

Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody.  

 

 

5. Przetwarzanie danych osobowych i prawa autorskie 

 

5.1. Przetwarzanie danych Uczestników Konkursu odbywa się w oparciu o ustawę o 

przetwarzaniu danych osobowych.  

 

5.2. Dane osobowe przekazywane przez Uczestników Konkursu administrowane są przez 

Organizatora.  

5.3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

Organizatora Konkursu i firmę kurierską lub pocztową w celu przekazania nagród.  

 

5.4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

Organizatora w celach marketingowych.  

 

5.5. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na umieszczenie własnego zdjęcia konkursowego na 

stronach Organizatora i fundatora nagród (designsekcja.pl, blog firmowy, fan page na 

Facebooku).  

 



5.6. Użytkownik biorą udział w Konkursie oświadcza, że jego zdjęcie konkursowe nie narusza 

praw osób trzecich, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

 

 

6. Postanowienia końcowe 

 

6.1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie designsekcja.pl  i w aplikacji konkursowej na 

facebooku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


