
REGULAMIN KONKURSU

„Konkurs fotograficzny – Co mówią do nas psy i koty? ”

(dalej: „Regulamin”)

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Konkurs fotograficzny – Co mówią do nas psy i koty?”
(dalej: „Konkurs”) jest wydawnictwo Polarny Lis, 03-932 Warszawa, ul. Dąbrowiecka
22, NIP: 5262206774, zwane dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Celem  konkursu  jest  promocja  książki  Antonio  Fischetti'ego  i  Sebastiena
Mourraina „Psy i koty pod lupą naukowców”
4. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
5. Konkurs trwa od dnia 10 maja 2017 r. do dnia 28 maja 2017 r. (dalej: „Okres
trwania konkursu”).

§2. WARUNKI I UCZESTNICY KONKURSU

1. Konkurs jest przeznaczony dla użytkowników serwisów Instagram i Facebook.
2. Uczestnikami  Konkursu  nie  mogą  być  pracownicy  i  przedstawiciele
Organizatora
3. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:

a. W okresie trwania Konkursu wykonać fotografię psa lub kota ilustrującą
jego ciekawe zachowanie oraz opis  z  krótkim wyjaśnieniem tego zachowania
(„Praca konkursowa”).
b. Umieścić  pracę  konkursową  na  fanpejdżu  wydawnictwa  Polarny  Lis
(https://www.facebook.com/polarnylis/ (w serwisie  Facebook)  i  otagować ją
tagiem  #psyikotykonkurs  bądź  w  serwisie  Instagram  na  swoim  koncie  i
otagować ją tagiem #psyikotykonkurs.

4. Przy ocenie prac konkursowych brana będzie pod uwagę zgodność z tematem,
estetyka i oryginalność pracy.
5. Zamieszczenie  pracy  konkursowej  w ww.  serwisach  zwane  będzie  w dalszej
części Regulaminu „Zgłoszeniem”.
6. Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do Konkursu dwie prace konkursowe
pod warunkiem, że każda z nich spełniać będzie wymagania wskazane w §2 ust. 3 pkt.
Regulaminu.
7. Uczestnik zgłaszając pracę do konkursu jednocześnie oświadcza, że jest autorem
zgłoszonej pracy i posiada do niej wyłączne prawa.

8.  Uczestnik  zgłaszając  pracę  do  konkursu  jednocześnie  akceptuje  warunki
Regulaminu.

§3. NAGRODY

1. W Konkursie przyznane zostaną następujące nagrody (dalej: „Nagrody”):
a. Za  miejsce  I   -  roczna  prenumerata  miesięcznika  „Kocie  sprawy”,
egzemplarz książki „Psy i koty pod lupą naukowców” oraz bon podarunkowy w
wysokości 150 zł do internetowego sklepu zooart (dalej: „Nagroda główna”).

https://www.facebook.com/polarnylis/


b. Za  miejsce  II  -  półroczna  prenumerata  miesięcznika  „Kocie  sprawy”,
egzemplarz książki „Psy i koty pod lupą naukowców” oraz bon podarunkowy w
wysokości 100 zł do internetowego sklepu zooart (dalej: „II Nagroda”).
c. Za  miejsce  III  –  kwartalna  prenumerata  miesięcznika  „Kocie  sprawy”,
egzemplarz książki „Psy i koty pod lupą naukowców” oraz bon podarunkowy w
wysokości 50 zł do internetowego sklepu zooart (dalej: „III Nagroda”).
d. Wyróżnienia   –5  archiwalnych  numerów  miesięcznika  „Kocie  sprawy”
oraz 5 egzemplarzy książki „Psy i koty pod lupą naukowców”.

2. Laureaci  Konkursu nie  mają  prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego
rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
3. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby
trzecie.
4. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.

§4. PRZEBIEG KONKURSU

1. Umieszczone przez Uczestników prace konkursowe zostaną ocenione przez Jury
Konkursu.  W  składzie  jury  znajdą  się:  grafik  Marta  Krzywicka  oraz  dyrektor
wydawnictwa Polarny Lis Monika Walendowska.
2. Na  podstawie  werdyktu  jury  wyłonione  zostaną  3  (trzy)  zwycięskie  prace
konkursowe oraz 5 (pięć) wyróżnień.

§6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
2. Dane  osobowe  będą  przetwarzane  wyłącznie  w  celach  związanych
przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem
Konkursu, w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu.
3. Uczestnikom  przysługuje  prawo  dostępu  do  danych  i  ich  poprawiania  oraz
żądanie usunięcia.  Administrator informuje,  że podanie danych jest dobrowolne,  ale
niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
4. Dane  Uczestników  Konkursu  będą  przetwarzane  zgodnie  z  postanowieniami
ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).

§7. PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik  Konkursu,  w  momencie  wydania  Nagrody  w  Konkursie  przenosi
autorskie  prawa  majątkowe  do  przesłanej  Pracy  Konkursowej  oraz  prawa  do
rozpowszechniania  opracowań  tej  Pracy  Konkursowej,  obejmujące,  bez  ograniczeń
terytorialnych i czasowych, następujące pola eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie
dowolną techniką (w tym techniką cyfrową i drukowaną), wprowadzanie do obrotu,
wprowadzanie  do  pamięci  komputera,  publiczne  wykonanie  albo  publiczne
odtwarzanie.
2. Każdy Uczestnik, wraz z dokonaniem Zgłoszenia,  upoważnia Organizatora – z
prawem  udzielania  dalszych  upoważnień  –  do  wykorzystania  wszelkich  Prac
Konkursowych  Uczestnika,  w  szczególności  do  wprowadzania  ich  do  pamięci
komputera  lub  innego  urządzenia,  przetwarzania  oraz  ich  publikacji  i
rozpowszechniania w związku z Konkursem w okresie jego trwania i w ciągu roku po
jego zakończeniu.

§8. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA



1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym
czasie  bez  podania  przyczyny,  jeżeli  nie  będzie  miało  to  wpływu  na  prawa  nabyte
Uczestników.
2. W trakcie  trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie  dostępna do
wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://polarnylis.pl/

http://polarnylis.pl/

	REGULAMIN KONKURSU
	„Konkurs fotograficzny – Co mówią do nas psy i koty? ”

