
Regulamin konkursu fotograficznego  

(zwanego em  

 

 

 
 

1. Organizatorem Konkursu 

(02-635) 

prowa

pod numerem KRS 0000364648, 

  5.000,00 

otych, lecenie PGE 

Polska Grupa Energetyczna S.A.  (00-496) przy ul. 

0000059307

290,00 

zwanej  

2. 

przepisami prawa.  

3. 

http://www.macademiangirl.com/. 

4. Konkurs organizowany jest na blogu http://www.macademiangirl.com/ 

 
 

CZAS TRWANIA KONKURSU 
 

Konkurs trwa od  2013 roku do 12  

 

 

UCZESTNICY 
 

1. osoby fizyczne posia e 

http://www.macademiangirl.com/
http://www.macademiangirl.com/


przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.  

2.  w 

 

3. W Konkursie nie  

a   oraz ich 

krewni i powinowaci do drugiego stopnia.  

4. 

Organizatora wykluczeni z uczestnictwa w Konkursie.  

 

 

 
 

1.  przez  w formie  pracy 

konkursowej na adres mgkonkurs@gmail.com. 

2.  3 cia 

 

3. Poprzez p u  Uczestnik potwierdza, 

i : 

- nia, 

- 

 

- 

ich/jej wizerunku w ramach Konkursu 

nie 

ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora i 

go, 

- Uczestnik ogran

mailto:mgkonkurs@gmail.com


Konkursie. 

4. przez Uczestnika 

zgody na przeniesienie go 
terytorialnych i czasowych autorskich ych i  do 

, w zakresie w jakim stanowi ono utw  w rozumieniu 
ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(t.j. Dz. U. Nr 90, poz. 63  
przeniesienie autorskich praw  na 

wszystkich polach eksploatacji znanych polskiemu prawu w dacie  

 

 
 

 

PRZEBIEG KONKURSU 
 

1. Zadaniem Uczestnika  utrzymanej w 

industrialnym charakterze. 

2. na adres mgkonkurs@gmail.com. 

3. : od do 12  

 

4. 5  

internetowej http://www.macademiangirl.com/. 

5. 7 . 

6. R  w terminie 2 tygodni od 

, na adres Organizatora. Organizator 

rozpatruje reklama  przy czym 

roboczych od jej otrzymania. 

 

 

 

OCENA PRAC 
 

1. W Konkursie wybranych zostanie 10 L

dokona autorka bloga http://www.macademiangirl.com/ 

mailto:mgkonkurs@gmail.com
http://www.macademiangirl.com/
http://www.macademiangirl.com/


2. 5 poprzez 

na stronie internetowej 

http://www.macademiangirl.com/ 

 

 

NAGRODY 
 

1. Autorzy d  najlepszych  

1)  za I miejsce  oraz dodatkowo 

44,44  

podatku od nagrody 

2)  za II i III miejsce  bon do Zary na 200  oraz 

, 

poczet podatku od nagrody  

3)  za miejsca IV - X  100  oraz 

poczet podatku od nagrody. 

2. 

 

3. Termin sesji zostan 10  

Konkursu. 

4. W przypadku

przekazana Laureatowi II miejsca. 

5. Laureaci -mail. 

6. -

 

 

 
 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I  PRAWA  AUTORSKIE 

 

http://www.macademiangirl.com/


1. na rzecz 

onych do 

Konkursu prac fotograficznych, 

rozumieniu p

art. 50 Ustawy  

a)  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania projektu  wytwarzania 

  

b)  

utrwalono  

albo egzemplarzy,  

c)  

 

e wybranym 

poprzez Internet na dowolnej stronie www).  

2. 

ust. 1 Ustawy  rozpowszechnianie jego wizerunku w ramach 

celach promocyj . 

3. Laureat I miejsca  oraz 

 (dot. 

 -  , we 

 

4. 



szcz

utrata indywidualnego charakteru nadanego projektowi. Uczestnikowi 

 

5. Uczestnicy Konkursu 

przetwarzanie przez Organizatora ich da

ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2002 r. Nr 

, 

w tym  oraz 

 Uczestnicy Konkursu 

prawo do ich poprawiania. 

 

 

 

 

1.  Uczestnika w Konkursie oznacza  zasad Konkursu zawartych 

w niniejszym Regulaminie oraz  na przetwarzanie danych osobowych, a 

Laureata I miejsca na potrzeby 

Konkursu. 

2. Warunkiem ostatecznego przyznania  jest pisemne potwierdzenie przez 

osoby,    jako , czyli laureaci  

 

(wskazanych w )  

p isemnych  o udzieleniu zgody przez przedstawiciela 

ustawowego lub opiekuna prawnego na  w Konkursie oraz potwierdzenie 

przez nich danych  do pobrania podatku dochodowego od  

fizycznych od wygranej w Konkursie  poboru podatku spoczywa na 

Organizatorze.  

3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem  zasady 

Konkursu.  



4. Organizator nie ponosi  za ewentualne naruszenie praw 

autorskich, praw do wizerunku i innych  osobistych, praw  

 czy innych praw  trzecich przez  Wszelkie 

roszczenia z tego  powinny  kierowane  do  

 naruszyli te prawa. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany  Regulaminu, o ile 

nie  to na pogorszenie  uczestnictwa w Konkursie. Zmiana 

  wszystkich  i nie wymaga dokonania 

wypowiedzenia. 

6. 

 921 k.c., przy 

 

7. 

Reg

 

8. -

Regulaminu. 

  

 


