
Regulamin konkursu FOTOgraficznego 
(dalej „Regulamin”) 

 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Konkurs 
fotograficzny – pokaż nam jak uprawiasz sport” (dalej „konkurs”). 

2. Konkurs prowadzony jest przez RJBM sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Bożydara 
10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda W Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000780177 (dalej: „Organizator”).  

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. 
Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Facebook nie 
ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu. 

4. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium 
Polski, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i mająca ukończone 18 lat, 
która ma aktywne konto w serwisie społecznościowym Facebook lub dysponuje 
adresem mailowym (dalej: „Uczestnik”). 

5. Cel Konkursu: promowanie aktywności sportowej, 
 
 
ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 

6. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 27 lipca 2020r. do dnia 19 sierpnia 
2020r. 

7. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie jego trwania 
spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:  

a. posiadać adres email; 
b. zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie dostępnymi na stronie 

internetowej https://www.facebook.com/fairPlaycePoznan oraz zaakceptować 
Regulamin; 

c. w terminie obowiązywania konkursu przesłać na adres mailowy: 
foto@fairplayce.pl zdjęcie przedstawiające różne formy aktywności sportowej. 

8. Nadsyłane fotografie muszą spełniać łącznie następujące warunki: 
a. Muszą być opisane imieniem i nazwiskiem i tytułem lub numerem kolejnym 
b. Fotografie muszą być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, 

muszą być wykonane w czasie trwania konkursu ( nie mogą być to zdjęcia 
archiwalne ). 

c. Wielkość zdjęcia nie powinna przekraczać 5 MB. 
d. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik 

przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego 
oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła nieodwołalną 
zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie przez organizatora 
swego wizerunku na portalach społecznościowych Facebook oraz Instagram. 

e. Jeżeli na fotografii znajduję się wizerunek autora (zdjęcie typu selfie) 
uczestnika poprzez wysłanie fotografii wyraża nieodwołalną zgodę na 
nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie swojego wizerunku przez 
organizatora na portalach społecznościowych Facebook oraz Instagram 

f. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię zgodnie z treścią ust. 5 i 8 
wyżej, udziela organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do 
korzystania z fotografii przez czas nieoznaczony na polach eksploatacji 
wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu 
oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu, w tym 



zwłaszcza do publikacji i rozpowszechnienia fotografii na portalach 
społecznościowych Facebook oraz Instagram 

9. W czasie trwania Konkursu Uczestnik może przesłać maksymalnie 10 zdjęć 
10. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku 

stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w 
Regulaminie lub nie przestrzega zasad zawartych w niniejszym Regulaminie,  

 
 
NAGRODY 

11. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”. 
12. Wszystkie zdęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury. 
13. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich 

uczestników Konkursu. 
14. Nagrodami w Konkursie są: 

a. Nagrody główne: 
I miejsce -  Voucher o wartości 200 zł do wykorzystania na dowolną 
powierzchnię sportową w obiekcie fairPlayce 
II miejsce – Voucher do restauracji fairPlayce 
III miejsce – Voucher o wartości 150 zł do wykorzystania na dowolną 
powierzchnię sportową w obiekcie fairPlayce 

 
b. Nagrody dodatkowe za wyróżnione fotografie: 

Vouchery na wybrane aktywności sportowe w fairPlayce – wg uznania 
organizatora 

15. Nagrodzony uczestnik nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w 
tym na ekwiwalent pieniężny. 

16. Nagrodzony uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na inne osoby. 
17. Nagrodzone i wybrane przez organizatora prace zostaną opublikowane na stronie 

internetowej fairPlayce.pl oraz na stronie fanpage’u na facebook i w galerii Parku 
Rekreacyjno Sportowego Fairplayce w Poznaniu, ul. Bożydara 10. 

 
 
POWIADOMIENIE O WYGRANEJ 

18. Organizator poinformuje o zwycięstwie za pośrednictwem postu opublikowanego w 
serwisie społecznościowym Facebook w dniu 21 sierpnia 2020 roku. 

19. Uczestnicy zostaną poproszeni o kontakt poprzez wiadomość prywatną lub mailem, za 
pomocą których zostaną poinformowani o sposobie odebrania Nagrody.  

 
 
DANE OSOBOWE 

20. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest RJBM sp. z o.o. z siedzibą w 
Poznaniu, Bożydara 10. 

21. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: foto@fairplayce.pl, 
telefonicznie pod nr tel. 502 657 893 lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

22. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy Uczestnik może 
skontaktować się poprzez adres e-mail foto@fairplayce.pl lub pisemnie na adres 
siedziby administratora z dopiskiem „IOD”. Z inspektorem ochrony danych można się 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

23. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia i wykonania 
Konkursu, zgodnie z niniejszym regulaminem.  

24. Jako, że Konkurs jest realizowany w serwisie społecznościowym Facebook Pani / 
Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Facebook, Inc. 

 



 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

25. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy 
obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. Pełny tekst 
Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej https://www.facebook.com/fairPlaycePoznan oraz w Biurze organizatora. 

26. Uczestnik przesyłając zdjęcie w konkursie potwierdza, że zapoznał się z treścią 
niniejszego regulaminu i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. 


