
REGULAMIN KONKURSU „EURO Fota” 

zwany dalej jako „regulamin” 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Wydawca RPI Bobowa 24 – Grupa Książkiewicz.pl  Mateusz 

Książkiewicz z siedzibą w Szalowa 28, 38-331 Szalowa  zwany dalej "Organizatorem". 

2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu 
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, 
Organizator powoła komisję plebiscytową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji 
Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję 
Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 
 
3. Regulamin stanowi podstawę konkursu i określa prawa oraz obowiązki jego Uczestników. 

4. Konkurs będzie przeprowadzony w dniach 13.06.2012 godzina 22.00 do 20.06.2012 godzina 24.00 

na łamach Regionalnego Portalu Informacyjnego Bobowa24.pl 

§2 UCZESTNICTWO W KONKURSIE  

 1. Uczestnikami konkursu może być każdy z wyłączeniem:  

a. pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek 

zależnych od Organizatora, 

b. innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu, 

c. osób najbliższych wobec osób wymienionych w punkcie. a. i b. powyżej, to jest osób będących 

wobec takiej osoby wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, 

osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we 

wspólnym pożyciu. 

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją przez Uczestnika niniejszego regulaminu. 

3. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. 

4. Uczestnicy konkursu zobowiązują się do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym dane, podane przez 

Uczestnika – w tym dane konieczne do identyfikacji uczestnika. 

§3 PRZEBIEG I WARUNKI KONKURSU 

1. Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez wysłanie zdjęć ukazujących „W jaki sposób 

mieszkańcy Bobowej kibicują Reprezentacji Polski w piłce nożnej?” na adres e-mail redakcji RPI 

Bobowa24.pl czyli redakcja@bobowa24.pl w terminie określonym w §1 ust.4 

2. Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs maksymalnie 3 zdjęcia spełniające następujące 

wymagania: rozdzielczość minimalna: 600x900px, waga do 2MB. Wraz z fotografią należy przesłać 

swoje dane: imię i nazwisko, wiek, numer telefonu oraz ewentualny tytuł zdjęcia.  
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3. Nadesłane zdjęcia zostaną opublikowane na stronie www.bobowa24.pl w module DUŻY KADR. 

Tam też zdjęcia zostaną poddane głosowaniu. 

4. Zgłaszając zdjęcie do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że jest jego autorem oraz posiada wszelkie 

prawa do zgłoszonego zdjęcia. W przypadku zakwestionowania praw do zdjęcia przez inną osobę, 

zostanie ono usunięte z Konkursu. W przypadku naruszenia praw autorskich odpowiedzialność 

ponosi zgłaszający zdjęcie do Konkursu. 

5. Zgłaszane do Konkursu zdjęcia nie mogą naruszać prawa ani dóbr osobistych osób trzecich i 
ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Nie mogą też zawierać treści rasistowskich, faszystowskich, 
obscenicznych i powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne. Niedopuszczalne jest aby 
zdjęcia obrażały uczucia innych osób, a w szczególności uczucia religijne. 
 

6. Z chwilą zgłoszenia zdjęcia do Konkursu Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie tego 
zdjęcia przez Organizatora. 

 
7. Udział w konkursie biorą tylko kompletne zgłoszenia czyli zawierające zdjęcie, imię i nazwisko, 

wiek, telefon oraz tytuł.  

8. Wyniki zostaną ogłoszone nie później niż 2 dni od zakończenia konkursu czyli do 22.06.2012 

godzina 24.00. 

§4 NAGRODY 

1. Organizator przewidział dwie nagrody niespodzianki: 

a) dla osoby której zdjęcie zdobędzie największą liczbę „like-ów” za pośrednictwem głosowania 

poprzez serwis społeczności owy FACEBOOK 

b) dla osoby której zdjęcie Komisja Konkursowa uzna za najlepsze spośród nadesłanych. W wyborze 

będą brane pod uwagę: jakość wykonanej fotografii, zgodność z tematem, a także pomysłowość 

tytułu. 

zwanymi dalej „zwycięzcami”  

2.  ZWYCIĘZCY o wygranej zostaną  poinformowani drogą mailową. 

3. Zwycięzca zobowiązany jest odesłać pocztą elektroniczną, na adres : redakcja@bobowa24.pl 

następujące informacje: 

a) imię i nazwisko 

b) adres  

c) numer telefonu 

w celu umówienia miejsca i czasu odbioru nagrody. 

4. Nagrody zostanę wręczone zwycięzcy osobiście w terminie do 7 dni od otrzymania danych 

osobowych Zwycięzcy, w miejscu ustalonym przez Organizatora na terenie Gminy Bobowa. Podczas  

wydania nagrody na prośbę osoby wydającej nagrodę, jej odbiorca będzie zobowiązany do okazania 

osobie wydającej nagrodę dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość (np. dowód osobisty, 

paszport, prawo jazdy, legitymacja). 
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5. W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w ust.3 i 4 w określonym 

terminie, lub podania nieprawidłowych danych, zwycięzca traci prawo do nagrody. 

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania providerów usług 
internetowych i smsowych a w szczególności niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie przez 
Uczestników zobowiązań określonych w niniejszym regulaminie spowodowane takim działaniem lub 
zaniechaniem. 
 
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu 
Konkursu w trakcie trwania Konkursu. 
 
§6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie 

przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu//ustawa o ochronie danych 

osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm. 


