
Regulamin konkursu Wakacyjna Fotografia Kadet-OK 
 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" oraz 

przepisami prawa polskiego.  

2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. 

U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w 

rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.  

3. Organizatorem Konkursu jest firma Kadet-OK Krzysztof Jaz z siedzibą Długie, ul. Dobiegniewska 22, 

66-500 Strzelce Krajeńskie , NIP: 599-102-22-40, zwana dalej "Organizatorem".  

 

4. Fundatorem nagrody jest Organizator. 

5. Kadet-OK oświadcza, że Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z 

podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu Facebook, za pośrednictwem którego 

można wziąć udział w Konkursie. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w 

związku z realizacją i przebiegiem Konkursu.  

6. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

7. Konkurs jest organizowany na osi czasu Kadet-OK w serwisie Facebook. 

 

§ 2 

OKRES TRWANIA 

1.Konkurs rozpoczyna się dnia 19.12.2020 r. i kończy 31.12.2020 r. o godzinie 11:59. 

2.Ogłoszenie wyników nastąpi do godziny 13.00 dnia 31.12.2020 r. 

 

§ 3 

UCZESTNICY 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, posiadające swoje konto osobiste w 

serwisie Facebook, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem tego serwisu. Dane zawarte na Profilu 

muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.  

 

2. Osoby niepełnoletnie lub nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych muszą posiadać  

zgodę rodziców lub opiekunów prawnych do udziału w Konkursie, a w przypadku zwycięstwa w 

Konkursie nagroda może być odebrana jedynie przez lub w obecności rodzica lub opiekuna prawnego. 

Uczestnik Konkursu przesyłając zdjęcie automatycznie oświadcza, że taką zgodę posiada lub ze względu 

na pełną zdolność do czynności prawnych nie potrzebuje takiego zezwolenia.  

 



3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. 

 

§ 4 

ZASADY I PRZEBIEG 

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wstawienie zdjęcia konkursowego pod postem konkursowym na 

osi czasu Kadet-OK w serwisie Facebook. 

2. W Konkursie wezmą udział tylko zdjęcia opublikowane w formie komentarza pod postem 

konkursowym w czasie wskazanym w § 2.  Zgłoszenia w formie prywatnej wiadomości lub postu na osi 

czasu będą wykluczone z Konkursu.  

3. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone tylko takie zdjęcia, co do których  Uczestnik  posiada  prawa 

autorskie, które są związane z tematyką konkursu i  nie zawierają treści niedopuszczalnych lub 

niewłaściwych, bądź takich, które naruszają prawo i dobre obyczaje (w szczególności: wulgaryzmy,  

sceny przemocy, sformułowania obraźliwe lub nawołujące do nienawiści). 

 

4. W konkursie Uczestnik może przesłać tylko jedno zdjęcie, które będzie brało udział w głosowaniu. 

5. W momencie opublikowania zdjęcia konkursowego, Uczestnik automatycznie potwierdza, że zdjęcie 

to zostało wykonane samodzielnie i Uczestnikowi przysługuje pełnia praw autorskich do niego. 

6. Opublikowanie zdjęcia konkursowego przez Uczestnika potwierdza również automatycznie, że 

zapoznał się On i akceptuje treść niniejszego Regulaminu.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika, który bierze udział w Konkursie 

posługując się kilkoma różnymi kontami w serwisie Facebook, a także Uczestnika, którego konto w 

serwisie Facebook zawiera fikcyjny adres e-mail lub nieprawdziwe imię lub nazwisko danej osoby.  

8. Niespełnienie któregokolwiek z warunków tego Regulaminu przez Uczestnika powoduje utratę prawa 

do nagrody.  

9. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi po odczytaniu podliczonych głosów (lajków) przez  Komisję 

Konkursową, wskazaną przez Organizatora. 

§ 4 

NAGRODA 

1. W Konkursie przewidziano jedną nagrodę. 

2. Nagrodą jest rabat w wysokości 500zł do wykorzystania w ciągu całego roku 2021 na wybraną imprezę 

organizowaną przez firmę Kadet-OK (obóz, kolonia, biwak, integracja, wypożyczenie sprzętu, zajęcia 

indywidualne). Rabat zostanie naliczony w chwili zakupu usługi oferowanej przez Organizatora. 

3. Należny podatek dochodowy od wygranej w Konkursie pokrywa Organizator. 

4. Nagroda nie może zostać przekazana na rzecz osoby trzeciej, nie może zostać wymieniona na 

ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagrody, jeśli nadesłane zdjęcia nie będą niezgodne z 

Regulaminem.  



§ 5 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się dnia 31.12.2020 r. do godziny 13.00.  

2. Zwycięzca zostanie poinformowany o wynikach w odpowiedzi na jego komentarz do postu 

konkursowego na osi czasu Kadet-OK.  Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem 

w prywatnej wiadomości, aby otrzymać nagrodę.  

3. Zwycięzca, aby mógł otrzymać nagrodę, zobowiązany jest podać w prywatnej wiadomości: imię, 

nazwisko, oraz numer telefonu lub adres email. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie lub nieodebranie przez Zwycięzcę 

informacji o zwycięstwie z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora.  

4. Kadet-OK nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych  przez Uczestnika.  

W wypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą z tego powodu, traci on prawo do 

nagrody.  

 

§ 6 

 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe Zwycięzcy Konkursu będą przetwarzane zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i 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) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1. 

2. Administratorem w/w danych będzie Organizator.  

3. Zwycięzca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych 

osobowych jest niezbędne do odbioru nagrody.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo własności nagrodzonego zdjęcia oraz prawo do podania go do 

publicznej wiadomości na stronie internetowej oraz na profilu Kadet-OK w serwisie Facebook wraz z 

danymi Zwycięzcy Konkursu, tj. imieniem i nazwiskiem. Zwycięzcy nie przysługuje odrębne 

wynagrodzenie z tego tytułu.  

 

§ 7 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po 

stronie Zwycięzcy Konkursu.  

2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w wypadku, gdy przesłane przez Niego 

zdjęcie konkursowe narusza prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  



3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:  

a) ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, a w 

szczególności za zawieszenie, przekształcenie lub przerwanie połączenia mogącego spowodować stratę 

lub zniszczenie treści przesłanych do serwisu Facebook drogą elektroniczną, które mogłyby mieć wpływ 

na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,  

b) wszelkie problemy wynikające z działania serwisu Facebook,  

c) sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w serwisie Facebook powierzchni wirtualnej, 

ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez 

Użytkowników w serwisie Facebook,  

d) naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw 

Uczestników do korzystania z kont w serwisie Facebook.  

 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie:  link 

 

2. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie 

w czasie jego trwania, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. 

 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko,  adres Uczestnika oraz dokładny opis i 

uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres 

Organizatora z dopiskiem Konkurs na Facebooku. 

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja 

o zmianach będzie zamieszczona na osi czasu Kadet-OK w serwisie Facebook. 

 

 

 

 


