
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

TWÓJ PLONW OBIEKTYWIE

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie fotograficznym
„TWÓJ PLONW OBIEKTYWIE” (dalej jako: „Konkurs”).

2. Organizatorem konkursu jest Przedsiębiorstwo ARKOP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Bukownie, ul. Kolejowa 34/A, 32-332 Bukowno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Przedmieścia w Krakowie, Wydział XII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000114231, NIP: 6370102546,
REGON: 271167603 (dalej jako: „Organizator”).

3. Celem konkursu jest pozyskanie zdjęć przedstawiających uprawy nawożone za pomocą
produktów Organizatora.

4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 14 października 2022 r., do dnia
30 października 2020 r.

§ 2 Uczestnicy Konkursu

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych.

2. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie,
pod warunkiem wcześniejszego doręczenia przez nie Organizatorowi zgody przedstawiciela
ustawowego lub opiekuna prawnego na udział w konkursie, obejmującej zgodę na postanowienia
niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych osoby
ograniczonej w zdolności do czynności prawnych, jak również zgodę na przeniesienie praw
autorskich do zdjęcia na zasadach określonych poniżej.

3. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym
Regulaminie, zwane będą dalej „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Konkursu”.

4. Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin
(małżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo).

5. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy nie
spełniają wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub dopuszczają się naruszeń
niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez złożenie fałszywego oświadczenia. Uczestnik
wykluczony z udziału w konkursie zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej nagrody.

6. Przesyłając fotografie objęte Konkursem Organizatorowi Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z
treścią niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na poddanie się wymienionym w nim zasadom.
Uczestnik wyraża również zgodę na przekazanie przez Organizatora informacji o wynikach
Konkursu za pośrednictwem portalu Facebook, poprzez posłużenie się imionami i nazwiskami
nagrodzonych Uczestników.



§ 3 Zasady Konkursu

1. Warunkiem udziału w Konkursie, oprócz spełnienia kryteriów uczestnictwa określonych w § 2
niniejszego Regulaminu jest przesłanie Organizatorowi przed datą zakończenia konkursu określoną
w § 1 ust. 4 niniejszego Regulaminu co najmniej jednej fotografii przedstawiającej uprawę
rolniczą, sadowniczą lub warzywniczą, nawożoną produktami Organizatora (dalej jako:
„Fotografia”).

2. Fotografie należy przesłać za pośrednictwem portalu Facebook, w komentarzu pod postem
konkursowym lub poprzez wiadomość prywatną przesłaną na adres użytkownika:
h�ps://www.facebook.com/arkopchelaty/

3. Każdy Uczestnik może przesłaćmaksymalnie .3.. Fotografie

4. Fotografie mogą zostać poddane obróbce cyfrowej, za wyjątkiem zmian polegających na
fotomontażu, tj. łączeniu ze sobą elementów różnych plików graficznych lub modyfikacji
oryginalnej kompozycji Fotografii.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy zakwalifikowania do konkursu Fotografii,
których sposób wykonania lub zawartość naruszają przepisy prawa, prawa osób trzecich, w
tym w szczególności dobra osobiste osób trzecich, bądź też których zawartość chroniona jest
prawami wyłącznymi.

§ 4 Ocena prac konkursowych

1. Fotografie zgłoszone do Konkursu oceniać będzie Dział sprzedaży nawozów Arkop

2. Decyzje jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich Uczestników.

3. W procesie oceny, jury wybierze nagrodzonych Uczestników, biorąc pod uwagę m.in. poziom
wykonania i kreatywność nadesłanych przez nich Fotografii.

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 3 listopada 2022

§ 5 Nagrody konkursowe

1. Dla Uczestników nagrodzonych w Konkursie przewidziane są następujące nagrody rzeczowe:

a. Nagroda I stopnia - złota gwiazdka – Polar 4F + notes z logo Arkop [3 sztuki do
rozdania]

b. Nagroda II stopnia - srebrna gwiazdka- kubek+notes z logo ARKOP [3 sztuki do
rozdania]

2. Organizator opublikuje listę nagrodzonych Uczestników na fanpage’u w portalu Facebook
znajdującym się pod adresem h�ps://www.facebook.com/arkopchelaty

3. Celem odebrania nagrody, nagrodzony Uczestnik ma obowiązek skontaktować się z Organizatorem
poprzez wiadomość prywatną i podać mu następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania
i adres zameldowania wraz z kodem pocztowym oraz numer PESEL.

4. Zależnie od wyboru nagrodzonego Uczestnika, nagroda zostanie dostarczona przesyłką kurierską
na podany przez Uczestnika w wiadomości prywatnej adres dostawy. W każdym z opisanych wyżej
przypadków, odbiór nagrody zostanie stwierdzony podpisaniem przez nagrodzonego Uczestnika
protokołu odbioru nagrody.



5. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną, ani rzeczową. Nagrodzony
Uczestnik nie może ponadto przenieść prawa do otrzymania nagrody na inną osobę.

6. Nagrodzony Uczestnik utraci prawo do nagrody, jeżeli nie poda Organizatorowi wymienionych
w ust. 3 niniejszego § 5 danych i/lub danych koniecznych do prawidłowego doręczenia nagrody,
bądź też poda dane nieprawidłowe lub zaniecha zaktualizowania danych w przypadku ich zmiany.

§ 6 Prawa autorskie

1. Z chwilą przesłania Fotografii do Organizatora Uczestnik oświadcza, że:

a. przysługująmu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do Fotografii;

b. Fotografie są jego autorstwa i są wolne od wad prawnych i roszczeń osób trzecich;

c. osoby widniejące na Fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie,
jak również udostępnienie ich wizerunku;

d. udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani
terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu i podlegającej zbyciu licencji na
publiczne udostępnianie Fotografii przez Organizatora, na potrzeby realizacji
i promocji Konkursu, w tym w szczególności na wprowadzanie Fotografii do sieci
komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie Fotografii,
przesyłanie Fotografii innym podmiotom współpracującym w jakiejkolwiek formie
i jakikolwiek sposób, a także na przekazanie Fotografii w celu ich oceny przez jury
zgodnie z § 4 niniejszego Regulaminu. Organizator ma prawo udzielać sublicencji.

2. W przypadku uzyskania prawa do nagrody w Konkursie, Uczestnik w zamian za nagrodę:

a. przenosi na rzecz Organizatora nieograniczone w czasie i przestrzeni autorskie prawa
majątkowe do Fotografii wraz z prawami zależnymi na następujących polach
eksploatacji:

i. w zakresie ich utrwalania i zwielokrotniania,

ii. w zakresie rozpowszechniania ich poprzez publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógłmieć do nich dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym,

iii. wprowadzanie do pamięci komputera,

iv. wprowadzanie do sieci Internet, w tym wykorzystywanie na stronach
internetowych należących do Organizatora,

v. wprowadzanie do obrotu w postaci nadruku na materiałach promocyjnych,

vi. wykonywanie autorskich praw zależnych,

vii. dokonywanie zmian w Fotografiach oraz przerabianie ich dla potrzeb
Organizatora bez nadzoru Uczestnika,

viii. wykorzystywanie w bieżącej działalności gospodarczej Organizatora;

b. przenosi na Organizatora prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw
autorskich do wszelkich opracowań Fotografii. Rozpowszechnianie przez Organizatora



każdego utworu zależnego powstałego z wykorzystaniem Fotografii nie będzie
wymagało oddzielnej zgody Uczestnika, ani jakiejkolwiek dodatkowej odpłatności.

3. Przeniesienie majątkowych praw autorskich na mocy ust. 2 niniejszego § 6 następuje z chwilą
podpisania przez nagrodzonego Uczestnika protokołu odbioru nagrody zgodnie z § 5 ust. 4
niniejszego Regulaminu.

§ 7 Dane osobowe

1. Administratorem Danych Osobowych Uczestnika Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, jest Organizator.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu są zbierane i przetwarzane przez Organizatora
wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu, w tym wykonania ciążących na
Organizatorze obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności
podatkowych i rachunkowych, które są związane z dostarczeniem nagród. Dane osobowe
Uczestnika Konkursu będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne tj. do czasu
rozstrzygnięcia konkursu i wydania nagród. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę
na zbieranie i przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie określonym w niniejszym
ust. 2.

3. Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usuwania (w zakresie jakim jest to możliwe na podstawie obowiązujących
przepisów), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania. Żądania w tym zakresie należy kierować do Organizatora.

4. Na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przysługuje prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu zostanie udostępniony do wglądu na fanpage Organizatora w portalu
Facebook po adresem: h�ps://www.facebook.com/arkopchelaty/ oraz na oficjalnej stronie
internetowej Organizatora pod adresem: h�ps://arkop.pl/

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie
naruszy to praw nabytych wcześniej przez Uczestników. O każdorazowej zmianie Regulaminu
Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem stron internetowych wymienionych
w ust. 1 niniejszego § 8, co najmniej 3 dni przed wprowadzeniem zmian.

3. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu, a wszelkie
wątpliwości dotyczące jego interpretacji rozstrzyga Organizator.

4. Wszelkie spory związane z Konkursem rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby
Organizatora.


