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Regulamin konkursu o nazwie "Dziewczyna na okładkę Avanti” oraz głosowania w serwisie 

Instagram 

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne.  

 

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Dziewczyna na okładkę Avanti", zwanego dalej "Konkursem", 

jest Agora Spółka Akcyjna  z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 

46 580 831  zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej 

"Organizatorem".  

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 5maja 2019 r. do dnia 5 czerwca 2019 r., przy czym 

termin składania przez Uczestników zgłoszeń do udziału w Konkursie wraz fotografią rozpoczyna się 

w dniu 5 maja 2019 r. i kończy dnia 20 maja 2019 r., zaś rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dwóch 

etapach: 22 maja 2019 r. oraz 10 czerwca 2019 r. 

3. Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu. 

4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora a także na stronie internetowej pod 

adresem www.avanti24.pl (Serwis). Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany niniejszego 

Regulaminu w każdym czasie, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych 

Uczestników Konkursu. 

5. Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest sponsorowany, ani 

wspierany przez serwis Instagram lub przez jego operatora i nie jest z serwisem Instagram lub jego 

operatorem w żaden inny sposób związany. 

 

 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie. 

 

 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i spełniające 

warunki określone w Regulaminie, zwani dalej „Uczestnikami”. Głosujący w Konkursie 

muszą spełniać  warunki określone w regulaminie serwisu Instagram 

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora ani Fundatorów nagród, a 

także członkowie ich rodzin (przez członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, 

rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, rodzeństwo 

małżonka, zstępnych rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa małżonka i osoby pozostające w 

stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu). 

4. Głosujący w Konkursie oraz uczestnik przystępujący do konkursu musząposiadać publiczne 

konto w serwisie  Instagram. 

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w 

całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również 

potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do 

żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 
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§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie. 

 

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w terminie od dnia 5 maja 2019 r. od godz. 00:01 do 

dnia 20 maja 2019  r. do godz. 23:59 na adres mailowy okaladka_avanti@agora.pl  przesłać 

pracę konkursową w postaci minimum 2 (dwóch) fotografii przedstawiających całą sylwetkę i 

twarz osoby sfotografowanej. Do fotografii uczestnik powinien  załączyć  wypowiedź 

tekstową z uzasadnieniem:  dlaczego to właśnie Ty  powinieneś otrzymać nagrodę w postaci 

sesji okładkowej? 

2. Termin zgłoszenia, o którym mowa powyżej, uznaje się za dotrzymany, jeżeli fotografie 

zostaną przesłane  na podany w ust. 1 powyżej adres e-mail do dnia 20 maja 2019 r. do godz. 

23:59. 

3. Po przesłaniu pracy konkursowej odpowiednio oznaczonej w sposób, o którym mowa w ust. 1 

powyżej, Uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian. 

4. Za moment dokonania zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 powyżej uważa 

się moment, w którym praca konkursowa została przysłana na wskazany w ust. 1 powyżej 

adres mailowy. 

5. Jeden Uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową i otrzymać w ramach Konkursu tylko 

jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem. 

6. Organizator zastrzega, że zwycięskie prace konkursowe mogą zostać opublikowane w 

Magazynie ,,Avanti”, na stronie Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanych w 

Serwisie Facebook, Instagram, jak również na stronach innych serwisów internetowych 

wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z 

Konkursem. 

7. Praca konkursowa powinna zawierać fotografie załączane w formacie jpg ( minimum 2 zdjęć i 

nie więcej niż10 fotografii), uzasadnienie powinno mieć formę krótkiej wypowiedzi tekstowej 

w języku polskim, do maksymalnie 200 wyrazów i zostać przesłania w ogólnodostępnych 

formatach (doc., pdf). 

8.  Uczestnik, poprzez dokonanie zgłoszenia, zapewnia Organizatora, że zgłoszenie pracy, w 

fotografie zgłoszone w Konkursie jak i uzasadnienie nie naruszają przepisów prawa, w 

szczególności praw autorskich osób trzecich, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a 

Uczestnik jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu. Uczestnik 

zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z 

wykorzystania pracy konkursowej zgodnie z zasadami Konkursu. 

9. Z chwilą nadania zgłoszenia konkursowego, uczestnik oświadcza i zapewnia, że: 

a) jest uprawniony do utrwalenia w utworach fotograficznych widocznej w kadrze aranżacji 

wnętrz i zezwalania na korzystanie z tak utrwalonej aranżacji w zakresie niezbędnym dla 

przeprowadzenia niniejszego Konkursu, a także jest uprawniony do widocznych w kadrze 

osób, a korzystanie z konkursowej fotografii nie narazi Organizatora na 

odpowiedzialność prawną względem osób trzecich z tytułu naruszenia praw do aranżacji 

wnętrz, prawa do wizerunku lub prawa do prywatności; 

b) wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora przesłanych fotografii 

oraz przesłanego uzasadnienia w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu 

przez Organizatora opracowania fotografii  (poprzez jej dopasowanie i dokonanie korekty 

edytorskiej i redakcyjnej), poprzez umieszczenie na serwerze internetowym na stronach 

serwisów internetowych Organizatora, bądź profilach Organizatora portalach 

społecznościowych (w tym w serwisie Instagram) oraz rozpowszechnianie w publicznej 

sieci Internet również w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały do tych utworów dostęp 

w wybranym przez siebie miejscu i czasie; zgoda niniejsza obejmuje także prawo 
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wykorzystania pracy konkursowej przez Organizatora w tworzonej przez niego bazie 

danych zawierającej w formie plików elektronicznych zawartość wszystkich stron 

internetowych serwisów Organizatora, oraz prawo do nieograniczonego w czasie 

korzystania przez Organizatora z wyżej wymienionych utworów w ramach archiwum; 

c) wyraża zgodę na nieodpłatne opublikowanie przez Organizatora zgłoszonej pracy 

konkursowej (tj.  przesłanych fotografii oraz przesłanego uzasadnienia) jednokrotnie lub 

wielokrotnie, w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez 

Organizatora opracowania fotografii konkursowej oraz uzasadnienia (poprzez jej 

dopasowanie i dokonanie korekty edytorskiej i redakcyjnej), w wydawanym przez Agorę 

Magazynie ,,Avanti”, na stronie Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanych w 

Serwisie Facebook, Instagram, jak również na stronach innych serwisów internetowych 

wydawanych przez Organizatora; 

d) udziela Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z 

fotografii konkursowych oraz  przesłanego uzasadnienia (oddzielnie bądź łącznie)na 

następujących polach eksploatacji: 

- utrwalenia fotografii oraz przesłanego uzasadnienia(oddzielnie bądź łącznie), 

zwielokrotnienia egzemplarzy zdjęcia dowolną techniką - w szczególności techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

- wprowadzania egzemplarzy fotografii oraz przesłanego uzasadnienia do obrotu 

(oddzielnie bądź łącznie), 

- rozpowszechnianie i wprowadzanie fotografii oraz przesłanego uzasadnienia do obrotu 

(oddzielnie bądź łącznie),, jednokrotnie lub wielokrotnie na łamach Magazynu ,,Avanti”, 

na stronie Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanych w Serwisie Facebook, 

Instagram, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez 

Organizatora, 

- publikowanie fotografii oraz przesłanego uzasadnienia (oddzielnie bądź łącznie),, 

wprowadzenie do pamięci komputera oraz publiczne udostępnienie w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym – w 

telewizji, w sieci internet, 

Licencja zostaje udzielona bez ograniczeń terytorialnych i dotyczy możliwości wykonywania 

uprawnień zarówno co do całości fotografii, jak również co do jego fragmentów wybranych 

przez Organizatora (w tym też z uwzględnieniem opracowań, o których mowa pod literą b) 

oraz c) powyżej), a także bez ograniczeń dotyczących ilości utrwaleń, wprowadzeń do obrotu, 

rozpowszechnień, publikacji, odtworzeń, nadań, reemisji, wprowadzeń do pamięci komputera 

i udostępnień w sieci Internet, i w telewizji. 

e) zezwala Organizatorowi na rozpowszechnienie na łamach Magazynu ,,Avanti”, na stronie 

Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanych w Serwisie Facebook, Instagram, jak 

również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora 

wizerunku osób przedstawionych na fotografiach. 

 

10. W dniach od 22 maja 2019 r. do 5 czerwca 2019 r. Organizator opublikuje 15 wybranych przez 

siebie fotografii na swoim serwisie na  Instagramie avanti_magazyn.   W tym terminie Organizator 

umożliwia użytkownikom oddawanie głosów (like-ów)  na poszczególne fotografie. 
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§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców. 

1. Spośród fotografii zgłoszonych do konkursu w drodze głosowania wyłonione zostaną prace w 

liczbie 5 (pięciu), które otrzymają największą liczbę głosów oddanych przez użytkowników 

serwisu Instagram avanti_magazyn. Pięć wyłonionych w głosowaniu prac określanych będzie 

jako „Prace finałowe”. 

2. W dniach od 6  do 10 czerwca 2019 r. spośród 5 (pieciu) Prac finałowych zostanie wybrana 1 

(jedna) Nagrody Głównej, przy czym przy czym jury konkursowe będzie kierowało się 

walorami estetycznymi oraz marketingowymi prac fotograficznych. 

3. W terminie ustalonym przez redakcję Magazynu  „Avanti” – z autorem  Nagrody Głównej 

zostanie przeprowadzona profesjonalna sesja fotograficzna w terminie wskazanym przez 

Organizatora. Wybrana przez redakcję Magazynu  „Avanti” pracafotograficzna, która otrzyma 

miano ,,Nagrody Głównej” zostanie opublikowania na okładce Magazynu ,,Avanti”. 

4. Jeśli zwycięski Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w sesji fotograficznej, redakcja 

miesięcznika „Avanti” zaproponuje sesję fotograficzną innemu uczestnikowi spośród 

laureatów Prac Finałowych. 

 

 

§ 5. Nagrody.  

 

1. Nagrodami w Konkursie są: 

a) nagrody rzeczowe ( zestawy kosmetyków) o wartości nie przekraczającej kwoty 720 złotych  

każdy - dla 5 (pięciu) autorów „Prac finałowych”; 

b) udział w profesjonalnej sesji fotograficznej, prowadzonej w terminie ustalonym przez redakcję 

miesięcznika „Avanti” w siedzibie Organizatora w Warszawie oraz przekazanie nośnika CD z 

materiałem fotograficznym utrwalonym podczas sesji dla 1 uczestnika – autora Pracy Nagroda 

Główna, w tym publikacja na okładce jednego numeru miesięcznika „Avanti” 

Zwycięzca Nagrody Głównej   potwierdzi na piśmie lub mailowo obecność na profesjonalnej sesji 

fotograficznej, w tym zgodę na publikację i rozpowszechnianie wizerunku i udzielenie praw do 

utworów mających powstać podczas sesji. W przypadku braku odpowiedzi ze strony laureata 

Nagrody Głównej  na maila lub korespondencję pocztową Organizatora w powyższym zakresie,  w 

ciągu 7 dni od dnia ich doręczenia laureatowi, prawo do nagrody w postaci udziału w sesji 

fotograficznej wygasa. 

2. Koszt podróży do siedziby Organizatora celem udziału w sesji fotograficznej oraz ewentualnego 

zakwaterowania w Warszawie pokrywa w całości Uczestnik – autor Pracy Nagroda Główna. 

3. Uczestnikprofesjonalnej sesji fotograficznej otrzyma od Organizatora fotografie wykonane 

podczas tej sesji na nośniku CD. Uczestniksesji jestuprawiony do posługiwania się fotografiami 

przekazanymi przez Organizatora wyłącznie na potrzeby użytku osobistego, a także na potrzeby 

portfolio kierowanych do agencji reklamowych lub potencjalnych pracodawców. Korzystanie z 

fotografii w inny sposób wymaga każdorazowej zgody Organizatora. 

4. Autorzy 5 (pięciu) Prac finałowych, których zostanie przyznana nagroda rzeczowa w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o uzyskaniu przez pracę konkursową 
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statusu ,,Pracy finałowej” powinni podać Organizatorowi na adres e-mail: 

okaladka_avanti@agora.pl: imię (imiona), nazwisko (nazwiska) oraz adres do 

korespondencji, na który ma zostać wysłana nagroda rzeczowa. Milczenie zwycięzcy w 

tym terminie powoduje wygaśnięcie prawa do nagrody. Nagrody zostaną wysłane pocztą 

w terminie 14 dni od dnia od dnia przesłania przez autora ,,Pracy finałowej” wiadomości 

zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody.  

 

5. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym 

regulaminem.. 

 

 

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.  

 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z 

uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00 - 732 Warszawa, z 

dopiskiem " Dziewczyna na okładkę Avanti”, w terminie 14 (czternastu) dni od zakończenia 

Konkursu - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego). 

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie 

będą rozpatrywane. 

3. Reklamacje dotyczące Konkursu Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) 

dni od dnia ich otrzymania.  

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Konkursu będzie ostateczna.  

 

§ 7. Ochrona danych osobowych 

 

1.Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą 

w Warszawie (00-732) ul. Czerska 8/10 („Administrator”). Administrator wyznaczył 

inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: IOD@agora.pl 

w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu. 

2.Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w szczególności w celu 

organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia autorów ,,Prac finałowych”, wyłonienia 

zwycięzcy Nagrody Głównej, oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz w celu 

zapewnienia możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed 

takimi roszczeniami przez Administratora. Dane osobowe autorów ,,Pracy finałowej” 

będą przetwarzane także w celu doręczenia nagród rzeczowych, zaś dane zwycięzcy 

Nagrody Głównej – również w celu realizacji prawa do nagrody w postaci udziału w 

sesji fotograficznej.  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez 

Organizatora Konkursu jest uzasadniony interes Organizatora polegający na 

zapewnieniu przeprowadzenia ogłoszonego Konkursu (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*), 

w tym ustalenie, dochodzenie oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami. Dane 

osobowe zwycięzców będą także w celu rozliczenia i udokumentowania wydania 

nagrody - w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie 

prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych (tj. art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO). 
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3.Organizator będzie zbierał od Uczestników dane w postaci adresu e-mail, a w przypadku 

autorów ,,Pracy finałowej” oraz zwycięzcy Nagrody Głównej – również dane w 

postaci imienia (imion) i nazwiska oraz adresu do korespondencji . 

4. Dane osobowe Głosujących w Konkursie w postaci zamieszczonych przez nich  

głosów (like-ów) wraz ze swoim identyfikatorem w serwisie Instagram będą 
przetwarzane w ramach Profilu Organizatora przez czas określony przez głosującego 

w Konkursie - każdy z Uczestników może w każdym czasie usunąć like.  
5.Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przekazywane spółkom z Grupy 

Kapitałowej Agora oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora związane z 

realizacją Konkursu, m.in. Fundatorom Konkursu, dostawcom systemów informatycznych i 

usług IT, podmiotom świadczącym usługi kurierskie bądź usługę doręczania przesyłek - 

wyłącznie w celu doręczenia nagrody oraz podmiotom świadczącym usługi archiwizacji 

dokumentów. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być także przekazywane 

uprawnionym organom w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa. 

7.Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora (do zakończenia konkursu oraz rozpatrzenia 

ewentualnych reklamacji), chyba że Uczestnik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego 

danych osobowych lub cofnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Okres 

przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres 

przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla 

dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez 

Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas 

wymagany przepisami prawa. Dane osobowe autorów ,,Pracy finałowej” oraz zwycięzcy 

Nagrody Głównej, zgodnie z którymi należy zrealizować nagrodę będą przetwarzane 

przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji prawa do 

nagrody oraz wygaśnięcia obowiązków ciążących na administratorze wynikających z 

obowiązujących przepisów prawa, w związku z przekazaniem nagrody. 

 

8.Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, wniesienia 

sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym 

momencie. 9.Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu względem 

przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. 

10.Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 

się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

Rozporządzenia. 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie. 

Podanie danych zgodnie, z którymi należy doręczyć nagrodę jest potrzebne do wydania  

nagrody. 

 

RODO - Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE. 

 

  

POWYŻSZA INFORMACJA NIE DOTYCZY ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ 

ADMINISTRATORA SERWISU INSTAGRAM 
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§ 8. Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnik może odstąpić od udziału w Konkursie. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać 

złożone Organizatorowi w dowolnej formie, w terminie 14 dni od daty przesłania zgłoszenia 

na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Odstąpienie od udziału w konkursie po 

przyjęciu nagrody jest równoznaczne z zobowiązaniem do zwrotu wydanej nagrody 

Organizatorowi. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego Uczestnikami 

rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

4. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym 

czasie, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu. 

 


