
 1 

R E G U L A M I N 

Konkursu pod nazwą  Świat, którym żyjemy – Wielki konkurs fotograficzny Gazety 

Wyborczej 

(dalej: „Regulamin”) 

 

§ 1.  

Postanowienia ogólne 

 

 

1. Organizatorem konkursu „Świat, którym żyjemy – Wielki konkurs fotograficzny 

Gazety Wyborczej” (dalej: „Konkurs”) jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. 

Czerska 8/10 (00-732), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS, przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 59944; 

kapitał zakładowy 47.665.426,00 PLN - wpłacony w całości; NIP 526-030-56-44, ( 

dalej: „Organizator”). 

 

2. Fundatorem  nagród w Konkursie (voucherów na Akademię Nikona) jest Nikon CEE 

GmbH, Wagenseilgasse 5-7, 1120 Wiedeń, Austria, działająca poprzez: Nikon CEE 

GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, ul. Łopuszańska 

38B, 02-232 Warszawa, Polska, NIP: 1070037150 (dalej: "Fundator"). 

 

3. Uczestnikami Konkursu (dalej: „Uczestnik”) 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, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.  

 

4. Warunkiem uczestnictwa i możliwości ubiegania się o nagrodę w Konkursie jest 

akceptacja niniejszego Regulaminu i przestrzeganie przez Uczestnika zasad 

określonych w Regulaminie.  

 

§ 2.  

Zgłoszenie udziału, warunki udziału i przebieg Konkursu 

 

1. Udział w Konkursie jest nieodpłatny. 
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2. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od 1 września 2017 r. od godziny 16:00 

do  31 sierpnia 2018 r. do godziny 23:59 i będzie miał 6 etapów o różnej tematyce 

fotograficznej, odbywających się zgodnie z następującym terminarzem: 

a) etap I Konkursu odbywający się w terminie wrzesień-październik 2017 r. (termin I 

etapu Konkursu i przyjmowania zgłoszeń do udziału w I etapie Konkursu: 1.09.2017 

r.  - 31.10.2017 r.), tematyka I etapu: FACE TO FACE - portret, autoportret, selfie; 

b) etap II Konkursu odbywający się w terminie listopad-grudzień 2017 r. (termin II 

etapu Konkursu i przyjmowania zgłoszeń do udziału w II etapie Konkursu: 1.11.2017 

r. - 31.12.2017 r.), tematyka II etapu: KAPSUŁA CZASU - zdjęcie, które wysłałbyś 

w kosmos, które innym cywilizacjom powie coś o nas; 

c) etap III Konkursu odbywający się w terminie styczeń-luty 2018 r. (termin III etapu 

Konkursu i przyjmowania zgłoszeń do udziału w III etapie Konkursu 1.01.2018 r. - 

28.02.2018 r.), tematyka III etapu: KOT CZY PIES? - fotografia zwierząt; 

d) etap IV Konkursu odbywający się w terminie marzec-kwiecień 2018 r. (termin IV 

etapu Konkursu i przyjmowania zgłoszeń do udziału w IV etapie Konkursu: 

1.03.2018 r. - 30.04.2018 r.), tematyka IV etapu: MIASTO MOJE A W NIM – 

architektura, street photo; 

e) etap V Konkursu odbywający się w terminie maj-czerwiec 2018 r. (termin V etapu 

Konkursu i przyjmowania zgłoszeń do udziału w V etapie Konkursu 1.05.2018 r. - 

30.06.2018 r.), tematyka etapu: ZJEDZ MNIE - foto jedzenia/ W RZECZY SAMEJ 

(foto jedzenia albo przedmiotów); 

f) etap VI Konkursu odbywający się w terminie lipiec-sierpień 2018 r. (termin VI etapu 

Konkursu i przyjmowania zgłoszeń do udziału w VI etapie Konkursu: 1.07.2018 r. - 

31.08.2018), tematyka etapu: CO WIDZI WISŁA? Zrób sobie zdjęcie nad Wisłą. 

 

3. Godziny podane w Regulaminie odnoszą się do aktualnego czasu lokalnego w Polsce. 

 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony na łamach „Gazety Wyborczej” – dziennika o 

zasięgu ogólnopolskim wydawanego przez Organizatora oraz na stronach serwisu 

Wyborcza.pl prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: 

http://wyborcza.pl/wielkikonkursfoto zwanego dalej „Serwisem”, przy czym 

zgłoszenia będą zbierane  za pośrednictwem Serwisu. 

 

http://wyborcza.pl/wielkikonkursfoto
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5. Aby wziąć udział w Konkursie należy dokonać zgłoszenia w wybranym etapie 

Konkursu, w terminie przyjmowania zgłoszeń do udziału w danym etapie Konkursu – 

zgodnie z terminarzem wskazanym w § 2. pkt. 2 Regulaminu za pośrednictwem strony 

wyborcza.pl/wielkikonkursfoto - tj. wypełnić dostępny tam formularz konkursowy i 

załączyć zdjęcie swojego autorstwa przedstawiające ujęcie zgodne z tematyką danego  

etapu Konkursu („Praca konkursowa”). 

 

6. Pracę konkursową należy zamieścić w formularzu konkursowym w formacie jpg i 

rozmiarze maksymalnie 4 MB. 

 

7. Zgłoszenie do Konkursu staje się skuteczne, z chwilą przesłania formularza 

konkursowego wskazanego w pkt. 5 powyżej. i załączonego za jego pośrednictwem 

zdjęcia, Uczestnika otrzyma wiadomość e-mail od Organizatora, potwierdzającą 

dokonanie skutecznego zgłoszenia za pomocą formularza konkursowego, wskazanego 

w pkt. 5 powyżej.   

 

8. Uczestnik może zgłosić tylko taką Pracę konkursową, która: 

 

a) nie zawiera treści obraźliwych, oszczerczych bądź w inny sposób godzących w 

czyjekolwiek dobre imię; 

b) nie zawiera treści zabronionych, np. pornograficznych, ukazujących zabijanie 

lub dręczenie zwierząt; 

c) Praca konkursowa nie może zawierać treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, 

np. obscenicznych, godzących w uczucia religijne; Praca konkursowa nie może 

zachęcać do działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub 

zagrażających bezpieczeństwu. 

d) Nie promuje innych podmiotów niż Organizator i Fundator ani ich działań bądź 

produktów. 

 

9. Przesyłając zgłoszenie, Uczestnik oświadcza, że  

 

a) nie narusza przepisów prawa ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w 

szczególności: 
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- Uczestnik jest sam autorem zdjęcia przesłanego jako Praca konkursowa i nie 

wykorzystał w pracy konkursowej cudzych (w tym pochodzących z Internetu 

lub aplikacji cyfrowych) tekstów, rysunków, marek, logo, zdjęć, filmów, 

nagrań, danych itp., ani ich fragmentów, ani też takie elementy nie są  

wyraźnie widoczne bądź słyszalne w Pracy konkursowej, również jako tło; 

 

- Inne rozpoznawalne osoby (np. koledzy, aktorzy, nieznajomi), które są 

widoczne w treści Pracy konkursowej (także anonimowo), udzieliły na to 

wyraźnego zezwolenia, obejmującego też  opublikowanie Pracy konkursowej, 

opisane niżej w pkt. b) – d) poniżej.  

 

b) w razie przyznania tytułu zwycięzcy lub wyróżnionego w Konkursie Uczestnik 

wyraża zgodę na opublikowanie pracy konkursowej na łamach „Gazety 

Wyborczej” w informacjach o wynikach Konkursu oraz w Serwisie w 

informacjach o wynikach Konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie 

pracy konkursowej podpisanej jego imieniem i nazwiskiem. 

 

8. Każdy z Uczestników może nadesłać nieograniczoną liczbę zgłoszeń w Konkursie, 

przy czym jednemu Uczestnikowi może być przyznana tylko jedna nagroda albo jedno 

wyróżnienie w Konkursie. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę albo 

tylko jedno wyróżnienie w Konkursie.  

 

 

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców, nagrody, wyróżnienia 

 

 

 

1. Zwycięzcy i wyróżnieni Uczestnicy w Konkursie zostaną wybrani tylko spośród 

Uczestników, którzy spełniają wszystkie warunki wymienione § 1 - § 3 Regulaminu. 

2. Komisja konkursowa („Komisja”) złożona z przedstawicieli Organizatora i Fundatora 

wybierze w każdym z 6 etapów Konkursu 1 (jednego) zwycięzcę Konkursu oraz 10 

(dziesięciu) wyróżnionych Uczestników Konkursu. Wyłaniając zwycięzców i 

wyróżnionych w Konkursie Komisja konkursowa będzie wybierała zdjęcia, 

wyróżniające się w ocenie Komisji najwyższymi walorami artystycznymi. 
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3. Komisja konkursowa ogłosi na łamach „Gazety Wyborczej” i stronie internetowej 

Serwisu wyborcza.pl/wielkikonkursfoto wyniki etapów cząstkowych Konkursu 

zgodnie z harmonogramem: 

 

a) etap I wrzesień-październik (1.09 - 31.10.2017), tematyka etapu: FACE TO 

FACE - portret, autoportret, selfie; wyniki zostaną ogłoszone 15 listopada 2017; 

b) etap II listopad-grudzień (1.11 - 31.12.2017), tematyka etapu: KAPSUŁA 

CZASU - zdjęcie, które wysłałbyś w kosmos, które innym cywilizacjom powie 

coś o nas; wyniki zostaną ogłoszone 15 stycznia 2018; 

c) etap III styczeń-luty (1.01 - 28.02.2018), tematyka etapu: KOT CZY PIES? - 

fotografia zwierząt; wyniki zostaną ogłoszone 15 marca 2018; 

d) etap IV marzec-kwiecień (1.03 - 30.04.2018), tematyka etapu: MIASTO MOJE 

A W NIM – architektura, street photo; wyniki zostaną ogłoszone 15 maja 2018; 

e) etap V maj-czerwiec (1.05 - 30.06.2018), tematyka etapu: ZJEDZ MNIE - foto 

jedzenia/ W RZECZY SAMEJ (foto jedzenia albo przedmiotów); wyniki zostaną 

ogłoszone 17 lipca 2018; 

f) etap VI lipiec-sierpień (1.07 - 31.08.2018), tematyka etapu: CO WIDZI 

WISŁA? Zrób sobie zdjęcie nad Wisłą; wyniki zostaną ogłoszone 17 września 

2018. 

 

4. Zwycięzcy i wyróżnieni Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej na 

adres e-mail podany w formularzu konkursowym w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia 

wyników danego etapu Konkursu. W wiadomości e-mail zwycięzca lub wyróżniony 

zostanie poproszony o podanie informacji potrzebnych do realizacji nagrody lub 

wyróżnienia, tj. imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, w przypadku 

kiedy zwycięzca będzie uprawniony do Nagrody - numer PESEL oraz wskazanie 

właściwego urzędu skarbowego zwycięzcy.  

5. Nagrodą dla zwycięzcy Konkursu jest nagroda składająca się z: 

 

a) 1 (jednego) vouchera na warsztaty Akademii Nikona – uprawniającego do 

zapisania się na zajęcia (kurs, warsztat lub masterclass) na stronie 

internetowej: www.akademianikona.pl o łącznej wartości 1500 PLN i do  

uczestniczenia w zajęciach, na które się zapisze. . Zwycięzca Konkursu ma 

prawo wykorzystać voucher w ciągu 3 (trzech) miesięcy od otrzymania 

http://www.akademianikona.pl/
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vouchera, w sposób określony w zdaniu następnym. Voucher zostanie wysłany 

zwycięzcy pocztą lub pocztą kurierską lub formie elektronicznej w terminie 14 

dni od dnia przesłania przez zwycięzcę wiadomości zawierającej dane niezbędne 

do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 pkt 4. Szczegółowy opis vouchera 

stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

b) 1-dniowa wizyta w Dziale Foto Gazety Wyborczej, która zostanie 

zorganizowana w październiku 2018, w terminie ustalonym ze zwycięzcami 

Konkursu, której przedmiotem będzie poznanie pracy w redakcji, wizyta w 

studio fotograficznym, możliwość przedstawienia swojego portfolio 

fotograficznego. 

c) kwota pieniężna w wysokości 188,89 zł.  która zostanie przekazana na rzecz 

naczelnika właściwego urzędu skarbowego - tytułem podatku dochodowego od 

osób fizycznych od nagrody. 

 

6. Wartość łączna nagrody to 1888,89 zł. 

 

7. Nagroda i wyróżnienie zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, 

bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę 

lub wyróżnienie rzeczowe. Uczestnik nie może przenieść na inną osobę prawa do 

odbioru nagrody lub wyróżnienia.  

 

8. W skład nagrody nie wchodzi pokrycie lub zwrot kosztów dojazdu do Warszawy na 

wizytę w Dziale Foto Gazety Wyborczej, która zostanie zorganizowana w 

październiku 2018. 

 

9. W każdym z 6 etapów konkursu zostanie przyznanych ponadto 10 wyróżnień. Każdy 

z wyróżnionych Uczestników otrzyma prawo do wyróżnienia:  kwartalnej 

prenumeraty cyfrowej Premium Gazety Wyborczej wartości 85 PLN. Szczegółowy 

opis prenumeraty cyfrowej został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.  

 

10. Kod dostępu do Prenumeraty zostanie wysłany wyróżnionemu Uczestnikowi na adres 

e-mail, wskazany przez niego zgodnie z § 4 pkt 4, w terminie 14 dni od dnia 

przesłania przez niego wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania 

wyróżnienia, zgodnie z § 4 pkt 4.  
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§ 5. Postępowanie  reklamacyjne 

 

 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać wraz z uzasadnieniem do 

Organizatora, na adres e-mail: wielki_konkurs@wyborcza.pl lub przesłać pocztą 

(decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć bezpośrednio na adres Organizatora 

(Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa) z dopiskiem: Świat, którym żyjemy 

– Wielki konkurs fotograficzny Gazety Wyborczej, w terminie 60 dni od daty 

ogłoszenia zwycięzców i wyróżnionych.  

 

a) Reklamacje dotyczące jakości nagród lub wyróżnień należy składać do 

Organizatora, w terminie 60 dni od daty doręczenia nagrody lub wyróżnienia, a 

w przypadku nagrody § 4. pkt. 5 b) Regulaminu w ciągu 60 dni od 1-dniowej 

wizyty w Redakcji. Reklamacje należy składać: na piśmie na adres: Agora S.A., 

ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem Świat, którym żyjemy – Wielki 

konkurs fotograficzny Gazety Wyborczej  – listownie (decyduje data stempla 

pocztowego) lub bezpośrednio w siedzibie Organizatora, 

b) za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres: 

wielki_konkurs@wyborcza.pl 

 

2. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Organizatora w terminie 14-stu dni od daty 

otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie skierowana na adres/adres 

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

3. Powyższe postanowienia nie ograniczają praw Uczestników do dochodzenia roszczeń 

po przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego lub bez zgłaszania reklamacji w 

tym postępowaniu. 

 

§ 6. Ochrona danych osobowych 

 

 

1. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi 

w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: 

Dz. U. z Dz. U. z 2014 r., Nr 101 poz. 1182). Administratorem danych osobowych jest 

Organizator. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w 
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celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, 

odbioru i rozliczenia nagród i wyróżnień. 

2. Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt. 1, obejmuje także podanie do 

publicznej wiadomości w informacjach o wynikach Konkursu imienia i nazwiska 

uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje. 

3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie: 

- w zakresie wymaganym w zgłoszeniu uniemożliwia udział w Konkursie, 

- w pozostałym zakresie – uniemożliwia uzyskanie nagrody lub wyróżnienia. 

 

 

§ 7. Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-mail: 

wielki_konkurs@wyborcza.pl.  

2. Regulamin jest dostępny na stronie Serwisu pod adresem: 

wyborcza.pl/wielkikonkursfoto do wglądu w siedzibie Organizatora oraz zostanie 

przesłany Uczestnikowi na adres e-mail wskazany w formularzu konkursowym. 

 

mailto:wielki_konkurs@wyborcza.pl

