
R E G U L A M I N 

Konkursu pod nazwą Powrót do natury – polska fauna i flora w Twoim obiektywie 

 

 

 

1. Organizatorem konkursu „Powrót do natury – polska fauna i flora w Twoim 

obiektywie” jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732), 

zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS, prowadzonym przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, za nr 59944; kapitał zakładowy 

47.665.426,00 PLN - wpłacony w całości; NIP 526-030-56-44.  

 

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Ambasada Szwajcarii z siedzibą w Warszawie, 

ul. Aleje Ujazdowskie 27 (00-540), Placówka Dyplomatyczna. 

 

3. Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie, zamieszkałe w Polsce, 

posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnikami konkursu nie mogą 

być pracownicy Organizatora ani Fundatora ani ich małżonkowie oraz osoby 

spokrewnione  lub spowinowacone z Organizatorem lub Fundatorem do drugiego 

stopnia pokrewieństwa/powinowactwa. Warunkiem udziału w konkursie jest 

akceptacja niniejszego regulaminu, w tym deklaracja, że w razie zwycięstwa i 

skorzystania z nagrody  uczestnik będzie relacjonował swój pobyt w Szwajcarii - w 

tym publikował zdjęcia tam wykonane na swoim profilu w mediach 

społecznościowych, blogu czy stronie www w ogólnodostępnej galerii internetowej. 

 

4. Konkurs jest skierowany  do osób, które  posiadają portfolio - udostępniane w 

mediach społecznościowych lub stronach fotograficznych, stronach www, blogach w 

ogólnodostępnych galeriach zawierające fotografie swojego autorstwa, w 

szczególności  o tematyce przyrodniczej. 

 

5. Aby wziąć udział w konkursie należy dokonać zgłoszenia za pośrednictwem strony 

wyborcza.pl/natura - tj. wypełnić dostępną tam formatkę konkursową, załączyć zdjęcie 

swojego autorstwa przedstawiające polską faunę lub florę oraz link/linki do 

profilu/profili Uczestnika konkursu na wybranych portalach społecznościowych (np. 

facebook, instagram), blogach, stronach www - w ramach których uczestnik 

prezentuje fotografie swojego autorstwa, w szczególności zdjęcia o tematyce 

przyrodniczej.  

Uwaga!!!  jeżeli na profilu zamieszczone są zdjęcia także innych osób, uczestnik 

zobowiązany jest je usunąć lub oznaczyć, jako zdjęcia, które nie są zdjęciami jego 

autorstwa. Zgłoszenie staje się skuteczne, z chwilą potwierdzenia udziału w 

konkursie - odpowiednia prośba zostanie przesłana na e-mail wskazany przez 

uczestnika w formatce konkursowej. Aby potwierdzić udział należy kliknąć w link 

wskazany w e-mailu.  

 

6. Przesyłając zgłoszenie, uczestnik wyraża zgodę, w razie przyznania tytułu zwycięzcy 

Konkursu, na opublikowanie  zdjęcia w Gazecie Wyborczej oraz w portalu 

Wyborcza.pl - w galerii zdjęć zwycięzców oraz na stronie Fundatora 

www.mojaszwajcaria.pl  z oznaczeniem, że jest zdjęcie nagrodzone w konkursie.  

 

7. Zgłoszenie należy przesłać w okresie od 12 kwietnia 2017 roku do 28 maja 2017 roku. 

 



8. Każdy z uczestników może nadesłać nieograniczoną liczbę zgłoszeń, przy czym 

jednemu uczestnikowi może być przyznana tylko jedna nagroda. Jeden uczestnik może 

wygrać tylko jedną nagrodę. 

 

9. Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora i Fundatora wybierze 5 

zdjęć wyróżniających się w ocenie Komisji najwyższymi walorami artystycznymi. 

Dokonując oceny komisja Konkursowa ocenia przede wszystkim nadesłane zdjęcie, 

ale pod uwagę będzie brane także portfolio załączone do zgłoszenia (fotografie 

autorstwa uczestnika, zamieszczone w mediach społecznościowych, na blogach, 

stronie www w ogólnodostępnych galeriach internetowych). Komisja konkursowa 

ogłosi wyniki w dniu 12 czerwca 2017 roku na stronie konkursowej 

wyborcza.pl/natura. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej na adres e-mail 

podany w formularzu konkursowym w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników 

konkursu. W mailu zwycięzca zostanie poproszony o podanie informacji potrzebnych 

do realizacji nagrody w terminie do 31 lipca 2017 roku - pod rygorem utraty prawa do 

nagrody. Od rozstrzygnięcia Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie. 

 

 

10. Każdemu ze zwycięzców zostanie przyznane prawo do nagrody - wyjazd do 

Szwajcarii do regionu górskiego Oberland Berneński (Interlaken, okolice masywu 

Jungfrau) w okresie 21-25 września 2017 roku z Adamem Wajrakiem o wartości  5000 

PLN. Na nagrodę składa się: 

- przelot Warszawa - Zurych w dniu 21 września 2017 roku w klasie ekonomicznej; 

- przelot Zurych - Warszawa w dniu 25 września 2017 roku w klasie ekonomicznej; 

- przejazdy po Szwajcarii, w okresie 21-25 września 2017 roku środkami transportu 

publicznego w ramach biletów Swiss Travel Pass w 1 klasie; 

- łącznie 4 noclegi, w schroniskach górskich lub w hotelach 3-gwiazdkowych; 

- posiłki podczas pobytu w dniach 22-24 września 2017; 

- co najmniej 2 przejazdy  kolejką wysokogórską; 

-  ubezpieczenie podróżne - zgodnie z charakterystyką TU. 

 

Na nagrodę składa się także kwota pieniężna w wysokości 556 zł.  która zostanie 

przekazana na rzecz naczelnika właściwego urzędu skarbowego - tytułem zaliczki na 

podatek dochodowy od osób fizycznych. 

 

 

Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani żaden inny; w razie nie 

skorzystania z nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy (także w razie 

rezygnacji z nagrody), zwycięzcy nie przysługuje zwrot jej wartości.   

 

11. Każdy ze zwycięzców, w odpowiedzi na oczekiwanie Fundatora, deklaruje, że będzie 

relacjonował swój pobyt w Szwajcarii, w tym publikował wykonane tam fotografie na 

swoich profilach w mediach społecznościowych, blogu lub  stronie www w 

ogólnodostępnej galerii internetowej. 

 

12. Każdy z uczestników do dnia 11 czerwca 2017 roku może odstąpić od  udziału w 

konkursie. W tym celu należy wysłać na adres e-mail konkurs_natura@wyborcza.pl  

oświadczenie o odstąpieniu od udziału w konkursie. Przykładowa treść oświadczenia: 

 

Do: Agora S.A. z siedzibą w Warszawie 

https://www.generali.pl/files/produkty/OWU-Generali-z-mysla-o%20podrozy.pdf


 

Niniejszym odstępuję od udziału w konkursie Powrót do natury – polska fauna i 

flora w Twoim obiektywie. 

 

....................................... 

data oraz imię i nazwisko 

 

Oświadczenie może mieć także inną treść, ważne aby jednoznacznie wynikała z niego 

wola odstąpienia/rezygnacji w konkursie. 

 

13. Reklamacje dotyczące konkursu należy zgłaszać na adres e-mail 

konkurs_natura@wyborcza.pl lub na adres Organizatora lub złożyć bezpośrednio w 

siedzibie Organizatora w terminie do 31 lipca 2017 roku.  O zachowaniu terminu 

decyduje data nadania reklamacji. Reklamacje zostaną rozpatrzone (przez co rozumie 

się wysłanie odpowiedzi przez Organizatora) w terminie 14-stu dni od daty 

otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie skierowana na adres/adres e-mail 

nadawcy lub inny wskazany w reklamacji, jako adres do doręczeń. 

 

14. Reklamacje  dotyczące nagród należy przesyłać na adres e-mail 

info@mojaszwajcaria.pl. lub na adres Fundatora lub złożyć bezpośrednio w siedzibie 

Fundatora w terminie do 31 grudnia 2017 roku. O zachowaniu terminu decyduje data 

nadania reklamacji. Reklamacje zostaną rozpatrzone (przez co rozumie się wysłanie 

odpowiedzi przez Fundatora) w terminie 14-stu dni od daty otrzymania. Odpowiedź na 

reklamację zostanie skierowana na adres/adres e-mail nadawcy lub inny wskazany w 

reklamacji, jako adres do doręczeń. 

 

15. Administratorem danych osobowych przekazanych  w związku z udziałem w 

Konkursie jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Czerska 8/10, 00-732, 

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS za nr 59944. Dane osobowe 

przekazane przez uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu 

realizacji konkursu, realizacji nagród oraz w celach dozwolonych przez prawo. 

Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z realizacją prawa do 

nagrody jest  Ambasada Szwajcarii z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Ujazdowskie 27 

(00-540), Placówka Dyplomatyczna. 

Adresy e-mail uczestników, którzy wyrażą odpowiednie zgody zostaną także 

wykorzystane w zakresie wyrażonych zgód. Administratorem danych osobowych w 

zakresie adresu e-mail, na który uczestnik zgodził się otrzymywać informacje 

dotyczące atrakcji turystycznych Szwajcarii jest Fundator nagród – Ambasada 

Szwajcarii z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Ujazdowskie 27 (00-540), Placówka 

Dyplomatyczna. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie: 

- w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym uniemożliwia udział w 

konkursie; 

- w zakresie wskazanym przez  Fundatora - w związku z przyznaniem nagrody, 

uniemożliwia realizację prawa do nagrody. 

 

Każdy Uczestnik konkursu ma prawo poprawiania swoich danych i może żądać ich 

usunięcia.  

 


