
Regulamin Konkursu "Wakacyjny Konkurs Praktycznego Przewodnika" 

 

§ 1 

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 

 

1.1. Organizatorem Konkursu jest firma YouGO! Sp. z o.o., z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 41L, 31-864 

Kraków zwana dalej Organizatorem. 

 

1.2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 22 czerwca 2011 i trwa do 4 września 2011. Konkurs 

organizowany jest w turach, tzn. co tydzieo przyznawane będą nagrody - drobne upominki. 

Podsumowanie wyników nastąpi do 15 września 2011 roku. Termin trwania konkursu i data 

podsumowania wyników mogą zostad zmienione po ogłoszeniu stosownej informacji na stronie 

internetowej http://praktycznyprzewodnik.blogspot.com 

 

§ 2 

KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU 

 

Zdjęcie lub relacja z wakacyjnej podróży. 

 

§ 3 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

3.1. Uczestnikiem Konkursu może byd każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, która w dniu ogłoszenia wyników będzie fanem profilu Organizatora w 

serwisie Facebook: http://www.facebook.com/Praktyczny.Przewodnik. Osoby niepełnoletnie mogą 

wziąd udział w Konkursie za pisemną zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych. 

 

3.2. W Konkursie nie mogą brad udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych 

podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie 

ich rodzin i osoby im najbliższe. 

 



§ 4 

ZASADY KONKURSU 

 

4.1. Aby wziąd udział w konkursie należy przesład zdjęcie lub relację z wakacji na adres e-mail 

konkurs@praktycznyprzewodnik.eu. Zgłoszenie powinno zawierad imię i  nazwisko autora, email oraz 

adres korespondencyjny. W przypadku dużej ilości zdjęd można podzielid je na kilka wiadomości e-

mail, wyraźnie oznaczając, że dotyczą jednej relacji. 

 

4.2. Każdy Uczestnik konkursu może zgłosid wiele prac. 

 

4.3. Wymogi formalne odnośnie prac konkursowych: 

• Zdjęcia lub relacje muszą byd autorstwa uczestnika, przygotowane samodzielnie i nie mogą 

naruszad praw autorskich osób trzecich. 

• Relacja i zdjęcia nie mogą byd wcześniej publikowane w innych serwisach internetowych. 

• Zdjęcia powinny byd wysokiej jakości (najlepiej powyżej 600 px krótszej krawędzi zdjęcia). 

 

4.4. Relacje biorące udział w konkursie wyświetlane są na stronie konkursu. Jury po zakooczeniu 

etapu zgłoszeo wybierze zwycięzców. 

 

4.5. Uczestnik konkursu przesyłając relację i zgłaszając ją do konkursu oświadcza, iż przysługują mu 

wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych relacji w tym zdjęd oraz że wszystkie 

osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie. Ponadto oświadcza, że w 

przypadku zgłoszenia się do konkursu, a w szczególności otrzymania nagrody w Konkursie, wyraża 

zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych relacji oraz opublikowanie jego 

imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, 

stronach internetowych należących do Organizatora, a także na ich wykorzystywanie w celach 

promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na utrwalanie i 

zwielokrotnianie tekstu i zdjęd każdą techniką, w tym m.in. drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeo, co do ilości i 

wielkości nakładu, a także ich rozpowszechnianie poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby 

każdy mógł mied do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w 

sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych oraz w inny sposób 

wskazany przez organizatora konkursu. 

 

 



§ 5 

OCENA I NAGRODY 

 

5.1. Oceny nadesłanych na konkurs prac biorąc m.in. pod uwagę ich jakośd, oryginalnośd, 

wyjątkowośd, dokona Jury powołane przez Organizatora. 

 

5.2. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze zwycięzców. 

 

5.3. Jury dokona wyboru zwycięzcy Konkursu i przyzna jako nagrodę drobne upominki. Jury ma prawo 

wyróżnid dodatkowo inne relacje w formie przez siebie wybranej. 

 

5.4. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. 

 

5.5. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji relacji publikowanych na stronach Organizatora i 

zgłoszonych do konkursu według ogólnie przyjętych norm obyczajowych oraz nie spełniających 

warunków wymienionych w punkcie 3.1, 3.2 i 4.3. 

 

5.6. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucania relacji użytkowników podpisujących  się 

słowami naruszającymi ogólnie przyjęte normy obyczajowe. 

 

5.7. Wysyłka nagród wygranych w Konkursie nastąpi w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia wyników 

etapu Konkursu na stronie praktycznyprzewodnik.blogspot.com. 

 

5.8. Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. 

 

§ 6 

REKLAMACJE 

 

6.1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie 

pisemnej, na adres Organizatora w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników. 



 

6.2. Wszelkie reklamacje powinny zawierad imię, nazwisko, dokładny adres, datę jak również 

dokładny opis i powód reklamacji. 

 

6.3. Do rozstrzygania reklamacji upoważnione jest Jury. 

 

6.4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data otrzymania 

reklamacji przez Organizatora. 

 

6.5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od 

daty otrzymania reklamacji. 

 

6.6. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji adresem e-mail najpóźniej w 

ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. W reklamacji należy podad swój adres e -mail. 

 

6.7. Decyzja Jury co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. 

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

7.1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w  siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej praktycznyprzewodnik.blogspot.com. 

 

7.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie 

warunków uczestnictwa w konkursie. 

 

7.3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub 

podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowane. 

 

7.4. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora 

wyłącznie w celu wykonania obowiązków związanych z Konkursem oraz wynikających z ustawy o 



prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 06.90.631). Dane będą chronione zgodnie z Ustawą 

o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. 02.101.926). Podanie danych jest dobrowolne. 

 

7.5. Przesyłając zgłoszenie za pośrednictwem emaila konkurs@praktycznyprzewodnik.eu Uczestnik 

potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. 


