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Regulamin konkursu fotograficznego  pod hasłem 

„Squash&Art” 
I.POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Organizatorem konkursu zwanego dalej „Konkursem” jest firma Squash4You Sp. 

Cywilna, z siedzibą przy ul. Pocieszka 3, 31-408 Kraków, NIP 945-213-08-98, , zwana 

dalej „Organizatorem". 

2. Konkurs funkcjonuje pod nazwą „konkurs fotograficzny pod hasłem „Squash&Art””. 

3. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy o grach i zakładach 

wzajemnych. 

4. Celem Konkursu jest wyłonienie laureatów - autorów najlepszych zdjęd, którzy 

zgodnie z oceną jury/publiczności w najpełniejszy sposób ukarzą squash&art. 

5. O zwycięstwie w I etapie decyduje Jury. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje 

od nich odwołanie. 

6. O zwycięstwie w II etapie decyduje jury (nagroda od organizatorów) oraz 

„publicznośd” (rozumiana poprzez ilośd polubieo danego zdjęcia na profilu facebook 

Squash&Art). 

7. Za uczestnika konkursu uznaje się osobę, która w określonym przez Regulamin 

terminie przesłała zgłoszenie i proponowane zdjęcie zwane dalej „Pracą 

Konkursową”. 

 

II. UCZESTNICTWO W KONKURSIE  

1. W konkursie może wziąd udział każda osoba fizyczna, która w określonym przez 

Regulamin terminie przesłała zgłoszenie i formę reklamy.  

2. W momencie ogłoszenia wyników konkursu, skontaktujemy się ze zwycięzcami drogą 

telefoniczną bądź mailową. 

3. Nadesłanie Pracy Konkursowej przez uczestnika jest jednoznaczne z potwierdzeniem 

woli uczestnictwa w konkursie, a także akceptacją warunków niniejszego Regulaminu 

i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowieo.  

4. Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w celach marketingowych oraz statystycznych przez Organizatora. 

Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, aktualizowania ich lub usunięcia. 

Organizator zobowiązuje się do nieprzekazywania danych osobowych uczestnika 

żadnym podmiotom trzecim.  

5. W ramach przystąpienia do konkursu uczestnik oświadcza, że:  

a. posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do zamieszczonego 

przez niego fotografii określanej terminem „Pracy Konkursowej”;  

b. zgłoszona do konkursu Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich, w 

szczególności praw majątkowych i osobistych, a także praw autorskich innych 

podmiotów;  
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c. posiada zgodę osób, których wizerunek utrwalono na Pracy Konkursowej i 

jest uprawniony do wykorzystania tego wizerunku, opublikowania go i 

publicznej prezentacji;  

d. udziela Organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z 

Pracy Konkursowej w celu jej publikacji na stronie internetowej Organizatora 

oraz materiałach reklamowych, bez ograniczeo czasowych i terytorialnych.  

e. wyraża zgodę na umieszczenie jego Pracy Konkursowej na stronie 

internetowej klubu: www.squash4you.pl oraz portalu społecznościowym 

facebook (również profilu Squash&Art) nawet w przypadku nie zdobycia 

jednej z nagród lub wyróżnienia. 

6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora Konkursu.    

 

III. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE  

1. Pracą Konkursową jest fotografia wykonana przez uczestnika biorącego udział w 

konkursie.  

2. Uczestnik bierze udział w konkursie poprzez przesłanie Pracy Konkursowej w 

formie elektronicznej na adres: marek@squash4you.pl. 

3. Uczestnik ma prawo nadesład do 3 Prac Konkursowych.  

4. Fotografie biorące udział w konkursie muszą byd przesłane w formacie jpg a ich 

wielkośd nie może przekraczad 1mb. W przypadku zwycięstwa uczestnik 

zobowiązuje się do przesłania Pracy Konkursowej w pełnej 

rozdzielczości/wymiarze na potrzeby Organizatora.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Prac 

Konkursowych sprzecznych z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub z innych 

względów powodujących, że nie nadają się one do publicznej prezentacji i 

rozpowszechniania.  

6. O wykluczeniu Pracy Konkursowej z konkursu decyduje Organizator. Decyzja 

Organizatora jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.  

7. Po zgłoszeniu Pracy Konkursowej Organizator dokonuje oceny zgodności Pracy 

Konkursowej z kryteriami określonymi przez Regulamin.  

 

IV. HARMONOGRAM  

1. I etap konkursu (nadsyłania prac) rozpoczyna się 12.06.2014 roku a kooczy 

23.06.2014.  

2. 24.06.2014 Publikacja najlepszych 5 prac zdaniem jury (organizatorzy oraz 

sponsorzy główni) 

3. II etap (od 24.08.2014 do 28.06.2014 do godziny 14.00) zakłada wybór 2 

najlepszych prac przez jury (organizatorzy, sponsorzy główni, sponsorzy, patroni) 

oraz 2 najlepszych prac „publiczności” poprzez ilośd polubieo na profilu 

Squash&Art na platformie facebook. 
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4. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni dnia 28.06.2014 około godziny 14.00. Nagrody 

zostaną wręczone zwycięzcom na ceremonii finałowej na szklanym korcie przed 

Galerią Krakowską około godziny 24.30. 

 

VI. NAGRODY  

1. Dla zwycięzców (wg jury i wg publiczności) nagrody zapewni firma Karcher Center 

Profi w postaci 2 sztuk (po jednej dla zwycięzcy) WV 50 Window Washer Karcher 

(każde o wartości 255zł sztuka). Zwycięzca otrzyma również zestaw gadżetów 

związanych z imprezą Squash&Art Festival 2014. 

2. Dla osób, które zajmą drugie miejsca (wg jury i wg publiczności)  torby sportowe 

zapewnia marka ProKennex. Osoby z drugich miejsc otrzymają również zestawy 

gadżetów związanych z imprezą Squash&Art Festival 2014.  

3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na portalu społecznościowym facebook 

Squash&ART Festival  i stronie internetowej www.squash4you.pl  

 

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA  

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w 

szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które 

mogłyby mied wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.  

2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach 

dotyczących praw uczestników do korzystania z adresów e-mailowych.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie odebranie nagród przez 

laureatów Konkursu, w przypadku gdy brak odbioru wynikł z przyczyn 

niezależnych od Organizatora.  

4. W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeo 

wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw osobistych 

przez uczestnika, uczestnik zobowiązany będzie, jako osoba wyłącznie 

odpowiedzialna, do pokrycia Organizatorowi Konkursu wszelkich szkód oraz 

wszelkich poniesionych kosztów. Dotyczy to także kosztów poniesionych w 

związku ze skierowaniem przeciwko uczestnikowi roszczeo odszkodowawczych, 

tym samym Organizator zostanie zwolniony ze wszelkich zobowiązao, jakie 

powstaną z tego tytułu.  

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie Konkursu. 

Wszelkie zmiany dokonane przez Organizatora będą publikowane na stronach 

www.squash4you.pl oraz profilu Squash&Art Festival na portalu facebook. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia Konkursu lub przerwania go bez 

podania konkretnej przyczyny.  

http://www.squash4you.pl/
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3. Wszelkie spory, jakie mogą powstad w związku z wykonywaniem zobowiązao 

przez Organizatora, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

Organizatora.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają 

przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

5. Korespondencję do Organizatora należy kierowad pod adresem:  

Squash4You Sp.C. 

ul. Pocieszka 3 

31-408 Kraków 

Tel. 12 442 44 99 

 


