
REGULAMIN KONKURSU 

„Rodzinne hobby w obiektywie” 

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest portal www.dzieckowpodrozy.pl należące do Gdańsk 
Travel Agnieszka Kreft z siedzibą we Władysławowie (84-120) przy ul. Łąkowej 5 o 
numerze NIP 585-140-20-95 oraz blog podróżniczy www.globroterek.com,  zwani 
dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs prowadzony jest na stronie internetowej www.dzieckowpodrozy.pl, 
www.globtroterek.com  oraz portalu społecznościowym Facebook 
www://www.facebook.com/DzieckoWPodrozy  i www.facebook.com/globtroterek 
gdzie Organizator posiada FanPage. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Uczestnik konkursu

1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna zwana dalej 
„Uczestnikiem”. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie za uprzednią, 
pisemną zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych. Zeskanowaną zgodę należy 
przesłać na adres e-mailowy: redakcja@dzieckowpodrozy.pl

2. Uczestnikiem może być osoba, która zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej.

3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie firmy Organizatora oraz 
członkowie jego rodziny, jak również inne osoby biorące bezpośrednio lub pośrednio 
udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu. 

Zasady konkursu

1. Konkurs przeprowadzany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Konkurs rozpoczyna się: 28.12.2015 r.  i trwa do 10.01.2016 r. włącznie.

3. Temat konkursu „Rodzinne hobby w obiektywie”.

4. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać zdjęcie odpowiadające tematyce 
konkursu na adres: redakcja@dzieckowpodrozy.pl 

5. Każdy z uczestników może wysłać maksymalnie 3 zdjęcia.

6. Zdjęcie zgłoszone na konkurs powinno być zapisane w formacie JPG i nie może być 
mniejsze niż 400 pikseli w każdym z wymiarów.

7. Uczestnik przesyłając zgłoszenie konkursowe oświadcza, iż przysługują mu wyłączne 
i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac Konkursowych, które są 
przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze. 
Uczestnik Konkursu oświadcza, że jego praca konkursowa nie narusza praw osób 
trzecich, nie jest obciążona prawami osób trzecich, osoby trzecie nie zgłaszają w tym 
zakresie żadnych roszczeń oraz że uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem 
wymagane (w tym na pozowanie osób i rozpowszechnianie ich wizerunku) na 
korzystanie z tych materiałów, o ile są one konieczne lub potrzebne dla ich 
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wykorzystywania przez Organizatora w zakresie określonym niniejszym 
Regulaminem.

8. Przesłanie zdjęcia na konkurs oznacza udzielenie Organizatorowi przez Uczestnika 
konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej do swoich fotografii bez ograniczeń 
czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu: - wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono; 

- w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne  wyświetlenie, a także publiczne 
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 
i w czasie przez siebie wybranym;

- wielokrotne publikowanie (również imienia i nazwiska) w materiałach 
promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach Organizatora, a także na 
stronach internetowych Organizatora oraz wykorzystywanie ich w celach 
promocyjnych i marketingowych Organizatora.

9. Organizator nie ma obowiązku publikacji wszystkich zdjęć zgłoszonych do konkursu.

10. Zdjęcia zgłoszone do konkursu nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem lub 
zasadami współżycia społecznego, wulgarnych, obscenicznych, propagujących 
przemoc, nierówność rasową lub religijną, naruszających prawa osób trzecich oraz 
niezgodnych z tematem konkursu.

11. W przypadku naruszenia praw autorskich majątkowych bądź związanych z odmową 
upublicznienia wizerunku osób trzecich uczestnik konkursu ponosi odpowiedzialność 
karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia 
żądaniom strony pokrzywdzonej.

12. Uczestnik przesyłając fotografię na Konkurs oświadcza tym samym, że akceptuje 
Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w nim.

13. Uczestnik ma prawo wycofać zgłoszenie wyłącznie podczas trwania Konkursu.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub otrzymanie 
zgłoszenia z opóźnieniem z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z 
przyczyn leżących po stronie administratorów serwerów internetowych.

Nagrody

Pierwsze miejsce:
bon podróżny o wartości 750 zł do wykorzystywania w Vacansoleil Polska*
* zgodnie z warunkami wykorzystania bonu  - więcej tutaj

Drugie miejsce:

Torba podróżna Vacansoleil 

Trzecie miejsce:

Zestaw gadżetów Camping Kids (maskotka, ręcznik plażowy i płyta Camping Kids)

http://www.dzieckowpodrozy.pl/wp-content/uploads/Warunki-Rezerwacji-Bonem.pdf


Ocena zgłoszeń i ogłoszenie wyników.

1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez 
Organizatora. 

2.  Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę 
wartość artystyczną,  jakość i oryginalność nadesłanych fotografii oraz ich zgodność z 
tematyką konkursu.

3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze  trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i 
trzecie miejsce.

4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

5. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej do 17.01.2016
r. na stronie internetowej www.dzieckowpodrozy.pl, www.globtroterek.com  oraz 
portalu społecznościowym Facebook www://www.facebook.com/DzieckoWPodrozy  i
www.facebook.com/globtroterek

6. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 7 dni roboczych 
od daty rozstrzygnięcia Konkursu, na adres e-mail, z którego przesłane było 
zgłoszenie konkursowe.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn 
leżących po stronie Uczestnika Konkursu.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody 
w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

9.  Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent 
pieniężny.

10. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do producenta nagrody lub 
usługodawcy.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na 
stronie internetowej www.dzieckowpodrozy.pl 

2. Regulamin może ulec zmianie, a jego wykładnia i interpretacja przysługuje 
Organizatorowi. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na stronie 
www.dzieckowpodrozy.pl 

3. Uczestnik poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 
osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych 
Organizatora. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze 
zm.) jest Gdańsk Travel Agnieszka Kreft z siedzibą we Władysławowie przy ul. 
Łąkowej 5. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu w tym 
wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników oraz w celu wysyłania 
informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej związanej z 
działalnością serwisu www.dzieckowpodrozy.pl oraz innych serwisów internetowych 
Organizatora. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych 
osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania 
usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu 
otrzymania nagrody w Konkursie.
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