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Regulamin konkursu „Najlepsze zdjęcie roku” 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs, organizowany pod 

nazwą "Najlepsze zdjęcie roku ", zwany dalej "Konkursem". 

1.2. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i organizowany jest 

wyłącznie w Internecie, na stronie internetowej, dostępnej w trakcie jego trwania pod 

adresem: https://www.facebook.com/urszulanki, która zwana jest dalej „Fanpejdżem”,  

1.3. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród w Konkursie jest Zespół Szkół 

Urszulańskich, pl. Nankiera 16, 50-140 Wrocław. Posiada numer identyfikacji podatkowej 

(NIP): 896-14-83-009 (dalej zwany „Organizatorem”). 

1.4. Celem Konkursu jest promocja szkoły. 

1.5. Konkurs trwa od 9 czerwca 2017 r. do 21 czerwca 2017 r. 

1.6. Ogłoszenie wyniku konkursu nastąpi 22 czerwca 2017 r.  

1.7. Wręczenie nagród nastąpi po 22 czerwca podczas spotkania z wygranym. 

1.8. Konkurs realizowany jest w etapach. Każdy etap rozpoczyna się w momencie 

umieszczenia przez Organizatora wpisu o nim na Fanpejdżu. Ww. wpis zawiera: 

a) Informację o przesłanym/przesłanych zdjęciach konkursowych; 

b) Informację o terminie zakończenia konkursu; 

c) Informację o nagrodach możliwych do zdobycia w konkursie; 

d) Informację o zadaniu konkursowym do wykonania - zdobycie największej liczby 

głosów pod danym zdjęciem; 
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§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

2.1. Uczestnikami Konkursu (dalej zwanymi „Uczestnikami”) mogą być wyłącznie osoby, 

będące uczniami Zespołu Szkół Urszulańskich. 

2.2. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na otrzymywanie  

od Organizatora korespondencji elektronicznej na Fanpejdżu (wiadomości na priv.). 

2.3. Konkurs polega na wybraniu najciekawszego zdjęcia spośród poszczególnych zdjęć 

każdego miesiąca.  

Za najbardziej interesujące uznane zostanie to, które uzyska największą liczbę głosów pod 

danym zdjęciem w stworzonym przez organizatora albumie zatytułowanym:  

„Najlepsze zdjęcie roku”. 

2.4. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do publikacji, bądź usunięcia 

zdjęć naruszających dobro osób trzecich, oraz niezgodnych z etyką szkoły. 

 

§ 3 

NAGRODY 

3.1. Nagrodą dla 1 najlepszego zdjęcia biorącego udział w Konkursie są dobra kulturalne 

przekazywane laureatowi w formie vouchera. 

3.2. O wygraniu nagrody Organizator poinformuje uczestnika za pośrednictwem Fanpejdża  

3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród na inne, o zbliżonej wartości  

i parametrach, w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, uniemożliwiających 

wydanie nagród, wymienionych w ust. 3.1. 

3.4. Uprawnienie do Nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią. 

3.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody  

z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku podania 

błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany,  

lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym 
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Regulaminie. W takim przypadku nagroda przekazana zostaje Uczestnikowi, który otrzymał 

czwarta w kolejności liczbę głosów. 

 

§ 4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

4.1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem, określającym zasady Konkursu.  

4.2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności 

zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród.  

4.3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć oraz komentarzy odnoszących się 

do  poszczególnych zdjęć na Fanpejdżu, bez podawania danych ich autorów oraz bez 

przekazywania im wynagrodzenia z tego tytułu. 

4.4. Naruszenie przez Uczestników Konkursu któregokolwiek z postanowień Regulaminu 

Konkursu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, złożenie 

nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku 

z uczestnictwem w Konkursie (w tym kupowanie, kopiowanie i nieuczciwe dysponowanie 

tzw. „lajkow”) upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika i jego zdjęcia z Konkursu. 

4.5. Organizator w pełni zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności dot. każdego 

uczestnika konkursu.  

4.6. Promocja konkursu nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani 

przeprowadzana przez serwis Facebook, ani z nim związana. 

4.7. W czasie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna w odpowiednim miejscu 

na stronie internetowej: http://www.urszulanki.edu.pl/fotoroku/fotoroku.php 

 

http://www.urszulanki.edu.pl/fotoroku/fotoroku.php

