
     Regulamin konkursu 

„Wygraj sesję z okazji Walentynek z Fotolab.pl” 

 

 

    § POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1.Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady uczestnictwa na jakich odbywa się Konkurs "Wygraj sesję z okazji 

Walentynek z Fotolab.pl”.  
2.Organizatorem konkursu „Wygraj sesję z okazji Walentynek z Fotolab.pl” jest Cyfrowa Foto Sp. z o.o., z siedzibą 

Zaczernie 190 36-062 Zaczernie, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000259700, numer NIP: 813-34-69-935, zwany dalej 

„Organizatorem”. 
3.W trakcie trwania konkursu, regulamin konkursu będzie dostępny w siedzibie organizatora, tj. w Zaczernie 190 36-

062 Zaczernie, oraz na stronie internetowej https://www.fotolab.pl/. 
4.Celem organizatorów konkursu jest upowszechnianie i popularyzacja usługi wykonania sesji fotograficznej oraz 

wyłonienie zwycięzców w konkursie. 

5. Konkurs rozpoczyna się 21.01.2019r., a kończy w dniu 13.02.2018 r. 
6. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Wygraj sesję z okazji Walentynek z Fotolab.pl” 
7. Udział w konkursie, a tym samym podanie danych osobowych, niezbędnych do udziału w Konkursie jest 

dobrowolny. 

8. Udział w konkursie jest możliwy poprzez czynność wstawienia przez uczestnika konkursu – komentarza pod 

konkursowym postem na wezwanie „Podaj jedno słowo określające Twoją ukochaną, drugą połówkę”, 

a następnie po wejściu w komunikację z automatycznym autoresponderem botem (na platformie ManyChat) uczestnik 

wykona zadanie konkursowe „Pokaż, jak kochasz” w formie zdjęcia lub nagranego filmu oraz wyrazi komplet 

wymaganych zgód. Wiadomość powinna swoją kreatywnością i pomysłowością przekonać jury, że autor konkretnego 

zgłoszenia konkursowego zasłużył na nagrodę. 

9. Niniejszy konkurs będzie promowany przez Fotolab.pl i realizowany za pomocą serwisu Facebook.pl 

 

     § UCZESTNICY KONKURSU 
1.W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby fizyczne, pełnoletnie. 

2.Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, mogą być wszystkie osoby zamieszkałe na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które ukończyły 18 lat.  

3.Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości, 

zobowiązaniem do jego przestrzegania, jak również potwierdzeniem, że spełnia warunki uprawniające go do wzięcia 

udziału w konkursie. 

4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i 

przeprowadzeniu konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków 

najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców 

małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Zabronione jest także branie udziału w 

konkursie przy użyciu fikcyjnego konta Facebook. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie udziału z fikcyjnego konta, 

organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w dowodzie osobistym uczestnika. Wówczas 

uczestnik zobowiązuje się do odesłania danych z dowodu osobistego w terminie wskazanym przez organizatora. W 

przypadku braku weryfikacji organizator może wykluczyć uczestnika z konkursu. 

5.Osoby biorące udział w konkursie, akceptując niniejszy regulamin, deklarują iż nie należą do żadnej z grup 

podlegających wykluczeniu, wskazanych w punkcie 4 niniejszego regulaminu. 

6.Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji danych personalnych, w przypadkach budzących wątpliwości 

organizatora. Wówczas uczestnik może być poproszony o przesłanie zeskanowanego dowodu osobistego na adres 

siedziby organizatora w terminie wskazanym przez organizatora. Nieprzesłanie danych z dowodu skutkuje 

wykluczeniem uczestnika z konkursu. 

7.Uczestnik może odmówić udostępnienia danych z dowodu osobistego, jednak wówczas organizator zastrzega sobie 

prawo do wykluczenia uczestnika z konkursu, na co uczestnik akceptując warunki regulaminu wyraża zgodę. 

     § ZASADY KONKURSU 
1.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest czynność wstawienia przez uczestnika konkursu – komentarza pod 

konkursowym postem na wezwanie „Podaj jedno słowo określające Twoją ukochaną, drugą połówkę”, 

a następnie po wejściu w komunikację z automatycznym autoresponderem botem (na platformie ManyChat) uczestnik 

wykona zadanie konkursowe „Pokaż, jak kochasz” w formie zdjęcia lub nagranego filmu oraz wyrazi komplet 

wymaganych zgód.  

2.Jeden uczestnik konkursu może przesłać jedno zgłoszenie konkursowe pod konkursowym postem. 

3.Nagrodami są dwie profesjonalne sesje fotograficzne dla dwojga wraz z 6 portretami w formie pamiątkowych odbitek 

w formacie 20x30 papier premium. Nagrody otrzymuje dwoje uczestników, których zgłoszenia zostaną wybrane przez 

jury i ocenione jako najbardziej atrakcyjne. Na zasadzie: jeden uczestnik wygrywa jedną sesję dla dwojga i drugi 

uczestnik wygrywa drugą sesję dla dwojga. 

 

4.Uczestnik konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu wyłączne, nieograniczone i 



nieobciążone prawa autorskie do dodanego zdjęcia lub filmu w zgłoszeniu konkursowym, a także, że nie narusza ona 

przepisów prawa oraz praw osób trzecich, przejmując na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia tych 

osób lub innych podmiotów, jak również organizatora. 

5. Decyzję o ewentualnym usunięciu zgłoszenia z konkursu, w przypadku wyraźnego złamania niniejszego regulaminu 

podejmuje organizator. 

6.Dodawanie zgłoszeń obraźliwych, wulgarnych, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających 

powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Organizator ma prawo nie dopuścić do konkursu zgłoszeń, które 

zawierać będą treści sprzeczne z regulaminem, z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi 

obyczajami, będą obraźliwe, wulgarne, zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści 

dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter 

pornograficzny. Organizator może także wykluczyć z konkursu zgłoszenia rażąco słabe jakościowo i niewnoszące 

żadnej wartości dodanej do konkursu (niezwiązane z tematem przewodnim konkursu), aby zabezpieczyć sprawiedliwe 

wyłonienie zwycięzców, jednocześnie uniemożliwiając wygranie zgłoszeniom słabym jakościowo. 

7.Poprzez swoje zgłoszenie uczestnik konkursu oświadcza, że zgłoszony przez niego materiał nie narusza przepisów 

prawa, ani prawem chronionych dóbr, a uczestnik konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia zdjęcia do konkursu 

oraz udzielenia licencji zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym regulaminie. 

8.W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie wobec organizatora z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z 

naruszeniem ich praw w związku z lub poprzez publikację zgłoszenia konkursowego przez uczestnika, uczestnik ponosi 

wszelką i pełną odpowiedzialność, w tym odszkodowawczą, wobec organizatora, a także natychmiast po 

zawiadomieniu przez organizatora (informacja na profilu fotolab.pl) zwolni organizatora z wszelkiej odpowiedzialności 

i zaspokoi roszczenia w/w osób trzecich. 

      

 

§ ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 

1. Aby wziąć udział w konkursie należy w dniach od 21.01.2019r. do 13.02.2018 r. umieścić w poście konkursowym, na 

portalu facebook.com, swoje zgłoszenie (w dowolnej formie: zdjęcia lub nagranego filmu), które poddane będzie ocenie 

jury. 
2. Zgłoszenia konkursowe nadesłane po terminie określonym w pkt 1. nie będą brane pod uwagę przy wyborze osoby 

nagrodzonej. 

3.Ogłoszenie wyników nastąpi 14.02.2019r. do godz. 17:00.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu 

rozstrzygnięcia konkursu z uwagi na ilość zgłoszeń konkursowych, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników 

publikując stosowną informację na https://www.facebook.com/fotolab.pl1/. 

4.Zwycięża dwoje uczestników. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na portalu faceboook. 

5.W przypadku wykrycia prób złamania regulaminu przez uczestnika, zgłoszenie zostaje usunięte z rywalizacji. 

6.Zarówno zgłoszenia konkursowe, jak i uczestnicy łamiący regulamin mogą zostać wykluczeni z konkursu przez 

organizatora. 

7.Organizator weryfikując zgłoszenia konkursowe będzie uwzględniał informacje o postępowaniu niezgodnym z 

regulaminem do momentu ogłoszenia wyników. Po ogłoszeniu wyników uwagi należy zgłaszać stosując się do 

procedury postępowania reklamacyjnego. 

8. W przypadku zaistnienia sytuacji złamania regulaminu, organizator będzie wykluczał zgłoszenie i wyłaniał 

zwycięzcę spośród pozostałych zgłoszeń konkursowych do skutku. Powierzenie ostatecznej decyzji organizatorowi ma 

służyć ochronie przed ewentualnymi próbami złamania regulaminu przez uczestników 

konkursu. 

      § NAGRODY 
1.Nagrodami w konkursie są dwie sesje fotograficzne dla par wykonane przez: 

jedna ze sesji: Monika Wielgus http://www.monikawielgus.pl  55-080 Smolec ul. Łąkowa 12 
druga ze sesji: Anna Pimenta https://annapimenta.pl/ ul. Rostworowskiego 16/18, 30-358 Kraków  
oraz 6 portretów w formie pamiątkowych odbitek w formacie 20x30 papier premium do każdej z sesji. W skład nagrody 

wchodzi też przygotowanie pleneru pod sesję fotograficzną. Za dobór i przygotowanie ubrania do sesji fotograficznej 

odpowiadają nagrodzeni. Wygrana sesja fotograficzna może trwać od 2 do 3 godzin. 

2.Realizacja nagród odbędzie się pod adresami: 55-080 Smolec ul. Łąkowa 12 lub w Parku Skały Twardowskiego przy 

zalewie Zakrzówek w Krakowie. Koszt dojazdu na sesję fotograficzną pokrywają nagrodzeni. Termin sesji uzgadniają 

sami nagrodzeni wspólnie z fotografem oraz mają świadomość tego, że rezerwacji terminu na zwycięską sesję dokonuje 

się się z miesięcznym wyprzedzeniem. Sesja musi odbyć się w ciągu 4 miesięcy od terminu oficjalnego ogłoszenia 

nagrodzonych. W jednej sesji może wziąć udział dwie osoby. 
3.Po wyłonieniu zwycięzców, zostaną oni poinformowani o tym fakcie na profilu fotolab.pl na stronie facebook.  

 

4.Wyboru nagrodzonych uczestników dokonuje jury konkursu. W skład, którego wchodzi Cyfrowa Foto Sp. z o.o., z 

siedzibą Zaczernie 190 36-062 Zaczernie, Monika Wielgus 55-080 Smolec ul. Łąkowa 12 oraz Anna Pimenta ul. 

Rostworowskiego 16/18, 30-358 Kraków. Werdykt wskazujący zwycięzców konkursu stanowi wyraz subiektywnej 

oceny jury i nie podlega zgłoszeniu reklamacyjnemu. Jury zastrzega sobie prawo do wskazania osobom nagrodzonym 

wykonawcy sesji. 

5.Przy ocenie zgłoszeń konkursowych jury konkursowe brać będzie pod uwagę: oryginalny i unikalny charakter 

http://www.monikawielgus.pl/
https://annapimenta.pl/


zgłoszenia. 
6. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi - ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o 

podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 – t.j. ze zmianami). 
7.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego 

uczestnika konkursu danych kontaktowych, adresu oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika konkursu.  

8 Nagrody nie podlega zamianie na inne, niż przewidziane w konkursie lub na ich ekwiwalent pieniężny. 

9. Zwycięzcy konkursu nie mogą przenieść prawa do nagrody na inną osobę. 

 

     § DANE OSOBOWE 
1.Uczestnicy przystępując do konkursu, wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora danych osobowych na 

czas i dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego konkursu, na warunkach określonych w Rozporządzeniu 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. 

2.Zbieranie danych osobowych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że 

niepodanie danych osobowych może spowodować wykluczenie z konkursu lub wstrzymanie 

wydania nagrody do czasu udzielenia danych osobowych i potwierdzają, że nie będą podnosili z tego tytułu 

żadnych roszczeń. 

3.Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska, jeżeli zostanie 

zwycięzcą konkursu. 
4.Organizator oświadcza, że dane zostaną wykorzystane do nawiązania kontaktu z uczestnikami w celach 

organizacyjnych, do nawiązania kontaktu ze zwycięzcami w celu ustalenia szczegółów realizacji nagród, oraz do 

informowania uczestników o kolejnych konkursach organizowanych przez portal fotolab.pl. Dane zwycięzcy będą 

udostępnione podmiotom Monika Wielgus http://www.monikawielgus.pl 55-080 Smolec ul. Łąkowa 12 oraz Anna 

Pimenta ul. Rostworowskiego 16/18, 30-358 Kraków w celu ustalenia szczegółów realizacji sesji fotograficznej. 
5.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkiem otrzymania nagrody w konkursie jest zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych. 

 

    § POSTANOWIENIA DODATKOWE 

1.Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do zgłoszenia konkursowego nadesłanego przez uczestnika w 

całości obciąża uczestnika konkursu. 

2.Uczestnik posiada zgodę osób widniejących na przesłanych fotografiach lub filmach na rozpowszechnianie ich 

wizerunku w ramach konkursu oraz w materiałach promocyjnych,  także podawanych do publicznej wiadomości na 

portalach internetowych, w wydawnictwach organizatora oraz wykorzystywanie ich w celach marketingowych i 

promocyjnych organizatora. 

3.Uczestnikowi konkursu nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystania zdjęć lub filmu nadesłanego w 

ramach zgłoszenia konkursowego przez organizatora, na co każdy uczestnik wyraża zgodę zgłaszając się do konkursu. 

4.Zwycięzcy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku oraz wizerunku drugiej 

osoby biorącej udział w wygranej sesji zdjęciowej w postaci utrwalenia sesji jako filmu (jeśli takowy powstanie) 

trwającego do 2 minut, który będzie wykorzystywany w celach promocyjnych przez Monika Wielgus 

http://www.monikawielgus.pl 55-080 Smolec ul. Łąkowa 12 lub Anna Pimenta ul. Rostworowskiego 16/18, 30-358 

Kraków oraz Cyfrowa Foto Sp. z o.o., z siedzibą Zaczernie 190 36-062 Zaczernie na wszystkich polach eksploatacji 

znanych polskiemu prawu przez okres 5 lat oraz na publikację przynajmniej części zdjęć jako fotorelacji z przebiegu 

sesji fotograficznej (jeśli takowa powstanie) z sesji, które będą wykorzystywane w celach promocyjnych przez Monika 

Wielgus http://www.monikawielgus.pl 55-080 Smolec ul. Łąkowa 12 lub Anna Pimenta ul. Rostworowskiego 16/18, 

30-358 Kraków oraz Cyfrowa Foto Sp. z o.o., z siedzibą Zaczernie 190 36-062 Zaczernie na wszystkich polach 

eksploatacji znanych polskiemu prawu przez okres 5 lat. 
5. Zwycięzcy przystępując do konkursu wyrażają również zgodę na publikację swojego wizerunku oraz wizerunku 

drugiej osoby biorącej udział w wygranej sesji zdjęciowej na użycie zdjęć w  portfolio fotografa – wykonawcy 

wygranej sesji. Zwycięzcy konkursu podpisują z fotografem – wykonawcą wygranej sesji umowę na usługę 

fotograficzną, gdzie wyrażają zgodę m.in. styl obróbki zdjęć oraz zostaje określony termin oddania zdjęć. 

 

    § POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
1.Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie 

organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach konkursu. 

2.Postępowanie reklamacyjne nie dotyczy werdyktu wskazującego zwycięzcę konkursu, gdyż stanowi wyraz 

subiektywnej oceny Jury. 

3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego 

osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu. Decyzja organizatora 

jest ostateczna. 

4.Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych 

roszczeń przed właściwym sądem powszechnym. 

 



    § POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania konkursu i zmian w regulaminie z tym, że zmiany regulaminu 

nie mogą mieć wpływu na prawa już nabyte i obowiązują od momentu podania ich do 

wiadomości uczestników przez publikację na stronie https://www.facebook.com/fotolab.pl1/. 
2.Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu w szczególności z uwagi na niskie zainteresowanie i 

małą liczbę, względnie niski poziom zgłoszeń konkursowych. Organizator zastrzega sobie również możliwość 

przeprowadzenia konkursu w innym terminie niż określony w regulaminie z przyczyn niezależnych od niego m.in. 

awarii portalu Facebook czy platformy ManyChat. 
3.W sprawach nienormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych 

przepisów powszechnie obowiązujących. 

4.Zarówno uczestnicy konkursu jak i organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle 

regulaminu konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji. 

5.Odpowiedzialność organizatora ograniczona jest względem uczestnika do wysokości wartości przyznanej 

mu nagrody. 

6.Organizator informuje, że konkurs jest sponsorowany i wspierany przez portal www.facebook.com. Facebook jest 

znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. California 

Ave, PaloAlto CA 94 304. Informacje podawane przez uczestników konkursu są informacjami podawanymi 

organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. 

7.Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za: ewentualne problemy techniczne związane z działaniem 

dostawców usług internetowych, a w szczególności za przerwanie, zawieszenie. 

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.01.2019r. 

 

https://www.facebook.com/fotolab.pl1/

