
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Twój dom w obiektywie” 
 
 
I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki na jakich 

odbywa się konkurs fotograficzny „Twój dom w obiektywie”. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich osób zainteresowanych, zwanych 

dalej „Uczestnikami”.  

3. Organizatorem Konkursu jest Blachotrapez Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-

Zdroju, przy ul. Kilińskiego 49A, 34-700 Rabka-Zdrój, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-

Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000370357, posiadająca numer NIP:  

676-243-17-30 („Organizator”). 

4. Konkurs trwa od 10 czerwca 2020 r. do 15 lipca 2020 r. 

5. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 

6. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie zgłoszenia autorskie. 

 

II. Cel konkursu 

1. Promowanie walorów estetycznych oraz użytkowych produktów 

Organizatora. 

2. Ukazanie możliwości zastosowania produktów Organizatora. 

3. Rozbudzenie wśród potencjalnych klientów zainteresowania produktami 

Organizatora. 

4. Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz umiejętności postrzegania pokryć 

dachowych w innym ujęciu. 

 

III . Zasady udziału w konkursie 

1. Udział w Konkursie mogą brać tylko osoby pełnoletnie, mające stałe miejsce 

zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem ust. 2. 

Poniżej.  



2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani osoby, 

które wykonują pracę lub czynności na ich rzecz na podstawie innego niż 

stosunek prawny tytułu prawnego, ani też członkowie najbliższej rodziny 

wymienionych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumieć należy 

wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, 

rodziców małżonków, kuzynów oraz osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia. 

3. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda i podpis rodziców 

lub prawnych opiekunów. 

4. Przedmiotem konkursu są samodzielnie wykonane prace fotograficzne 

własnego dachu wykonanego z niżej wskazanych  produktów Organizatora. 

5. Fotografie powinny posiadać jednego autora. 

6. Przedmiotem konkursu są 3 fotografie pokryć dachowych wykonanych  

z niżej wymienionych produktów Organizatora:  

✓ Janosik,  

✓ Estima,  

✓ Enigma,  

✓ Germania,  

✓ Tysenia,  

✓ panel dachowy  

✓ blachy trapezowe 

✓ i inne  

7. Uczestnik konkursu może przesłać fotografie tylko i wyłącznie jako załącznik 

do formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie 

https://www.blachotrapez.eu/pl/twoj-dom-w-obiektywie-konkurs. 

8. Autorzy prac przystępując do konkursu jednocześnie oświadczają,  

iż posiadają prawa autorskie do zgłoszonych prac, jak również wyrażają 

zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby 

przedmiotowego konkursu. 

9. Przesłane prace nie będą zwracane. 

https://www.blachotrapez.eu/pl/twoj-dom-w-obiektywie-konkurs


10. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane w Specjalnym 

Katalogu Konkursowym. 

 

V. Prawa Autorskie  

1. Uczestnik Konkursu potwierdza, że: 

a. zgłoszony przez niego Utwór, jest oryginalny, dotychczas niepublikowany  

i nie nagradzany w innych konkursach; 

b. jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości; 

c. przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Utworu w pełnym zakresie 

oraz 

d. prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób 

trzecich. 

2. Uczestnik oświadcza, że korzystanie z Utworu w zakresie koniecznym dla 

realizacji konkursu, jak również w zakresie określonym w regulaminie nie 

będzie naruszało praw osób trzecich, w tym w szczególności praw 

osobistych. 

3. Uczestnik, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do Utworu  

w zakresie, w jakim stanowi ono utwór w rozumieniu ustawy o prawie 

autorskich i prawach pokrewnych, oraz że wyraża zgodę na jego publikację 

na stronie internetowej Organizatora, a tym samym udziela niewyłącznej, 

nieodwołalnej, przenaszalnej, nieodpłatnej zgody na użytkowanie Utworu 

przez Organizatora, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. 

4. Uczestnik oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi, prawami 

majątkowymi i autorskimi prawami osobistymi do Utworu, w zakresie 

umożliwiającym mu wzięcie udziału w konkursie. Z chwilą wzięcia udziału  

w konkursie, uczestnik udziela Organizatorowi, nieodpłatnej, niewyłącznej, 

nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Utworu przez czas 

nieokreślony. Licencja udzielona zostaje na następujących polach 

eksploatacji: 

a. wykorzystywanie lub rozpowszechnianie Utworu w całości lub w części, 



b. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części 

przy wykorzystaniu każdej techniki w tym techniki drukarskiej, 

reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej, a także 

wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,  

a także wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia, 

c. opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, łącznie 

z innymi utworami lub wprowadzanie innych zmian, 

d. obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których Utwór 

utrwalono w tym ich odsprzedaż, użyczenie, 

e. rozpowszechnianie Utworu, w tym ich publiczne wykonywanie, 

wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie,  

a także ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy 

wykorzystaniu sieci Internet lub Intranet, 

f. wykorzystywanie Utworu dla celów marketingowych, w tym zamieszczanie 

Utworu lub jego części na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych  

i informacyjnych, w szczególności, w sieci Internet,  na materiałach 

brandingowych, gadżetach reklamowych, itp. 

5. Z tytułu złożonego powyżej oświadczenia, Uczestnik przyjmuje na siebie, 

pełną odpowiedzialność prawną. W przypadku jakichkolwiek roszczeń  

ze strony osób trzecich Uczestnik, po zawiadomieniu przez Organizatora, 

zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego 

tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób 

trzecich, a także wstąpić w miejsce Organizatora w każdym sporze sądowym 

lub w przypadku braku takiej możliwości - przystąpić po stronie 

Organizatora do każdego sporu sądowego, a w przypadku zasądzenia 

jakichkolwiek kwot od Organizatora, zobowiązują się zwrócić całość 

pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając 



w to koszty procesu i koszty obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne 

szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich. 

6. Dodatkowo Uczestnik korzystając z przysługujących mu autorskich praw 

majątkowych i osobistych: 

a. wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby 

uzyskiwania dodatkowej zgody Uczestnika, opracowań Utworu,  

w szczególności poprzez dokonywanie jego zmian, skrótów oraz na 

korzystanie przez Organizatora z tych opracowań wg uznania Organizatora; 

b. zezwala Organizatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym 

w szczególności na zezwalanie na korzystanie z opracowań Utworu oraz 

rozporządzanie tymi opracowaniami według uznania Organizatora; 

c. upoważnia Organizatora do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu 

Utworu, a także udostępnieniu zgłoszenia bądź to anonimowo, bądź też  

z podaniem imienia i miejscowości lub pseudonimu Uczestnika; 

d. przenosi na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego 

prawa autorskiego do Utworu. 

7. Powyższe oznacza w szczególności, lecz nie wyłącznie, że Organizator może 

korzystać z przesłanego Utworu dla celów reklamowych, promocyjnych  

i marketingowych z wykorzystaniem wszelkich środków komunikacji 

(prasa, telewizja, radio, internet itp.) oraz może udzielać sublicencji 

podmiotom trzecim w zakresie uzyskanych uprawnień. 

 

VI. Zasady szczegółowe 

1. Przedmiotem konkursu są fotografie wykonane na własnej posesji, gdzie  

do przykrycia budynku użyto któregokolwiek z ww. produktów 

Organizatora.  

2. Technika wykonania fotografii jest dowolna. 

3. Format fotografii: .jpg. 

4. Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby, uczestnik 

przesyłając  fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego 



oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii zawierającego wyrażenie 

zgody na nieodpłatną publikacje tego wizerunku. 

5. Uczestnik konkursu przesyłając pracę jednocześnie wyraża zgodę na jej 

nieodpłatną publikację we wszystkich mediach wykorzystywanych przez 

Organizatora, również po zakończonym konkursie. 

6. Uczestnik konkursu poprzez udział wyraża zgodę na umożliwienie 

wykonania przez profesjonalnego operatora 20-sto minutowego filmu oraz 

dziesięciu fotografii,  którego przedmiotem jest budynek znajdujący się na 

nadesłanej fotografii, z głównym nastawieniem na ukazanie pokrycia 

dachowego.  

7. Uczestnik konkursu poprzez udział wyraża zgodę na udzielenie wywiadu 

Organizatorowi. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie 

prac, niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych 

wymogów. 

9. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac. 

 

VII. Terminarz 

1. Prace wykonane zgodnie z wymogami Organizatora należy dostarczyć  

do Organizatora za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie: 

https://www.blachotrapez.eu/pl/twoj-dom-w-obiektywie-konkurs do dnia 

15 lipca 2020 r.  

2. Zgłoszenia po terminie nie biorą udziału w Konkursie.  

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 16 lipca 2020 roku. 

 

VIII. Ogłoszenie wyników 

1. Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora, decyzje jury  

są ostateczne. 

2. Laureaci konkursu zostaną telefonicznie bądź drogą elektroniczną 

powiadomieni o sposobie wręczenia nagród. 

https://www.blachotrapez.eu/pl/twoj-dom-w-obiektywie-konkurs


IX. Nagrody 

1. Nagrodzonych w konkursie zostanie do  30-stu wybranych przez Jury 

Utworów.  

2. Przewidziane są następujące nagrody: Każdy z Laureatów Konkursu 

otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000,00 zł. 

 

X. Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz  

ze zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami RODO. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, c, f 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WW („RODO”), na potrzeby 

przedmiotowego konkursu. 

3. Uczestnik konkursu będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności 

gospodarczej zobowiązuje się do przekazania Organizatorowi wszystkich, 

niezbędnych danych do wypełnienia obowiązków podatkowych  

(w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, właściwy 

urząd skarbowy). 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, w trakcie trwania 

konkursu, o czym Organizator poinformuje na stronie internetowej: 

www.blachotrapez.eu. 

 

Informacje o konkursie można uzyskać: 

https://www.blachotrapez.eu/pl/twoj-dom-w-obiektywie-konkurs 

 

https://www.blachotrapez.eu/pl/twoj-dom-w-obiektywie-konkurs

