Regulamin konkursu fotograficznego „Podróżować to żyć”
§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Podróżować to żyć”, zwanego dalej „Konkursem”
jest spółka Skłodowscy Sp. z o.o. ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie XIV
Wydział KRS pod nr KRS 0000264193, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs przeznaczony jest dla pracowników kancelarii oraz obecnych klientów spółek
z Grupy Skłodowscy, związanych stałą umową współpracy. (Grupa Skłodowscy- Buchalter
Skłodowscy sp.j., Skłodowscy sp. z o.o. i spółki powiązane).
3. Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie fotografii zainspirowanej podróżami.
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§ 2 Zgłaszanie prac
Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie
elektronicznej na adres marketing@sklodowscy.pl
Zdjęcie musi być w formacie JPG
Przesłane zdjęcie musi być w poziomie
Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace pojedyncze.
W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:
• dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres),
• numer telefonu, adres e-mail,
• plik JPG podpisany ma być nazwiskiem z kolejnym numerem fotografii np. Kowalski1,
Kowalski2, a nie numerem nadanym przez aparat fotograficzny
• datę i miejsce wykonania fotografii
• krótki opis wyjaśniający nawiązanie do tematu konkursu
Konkurs trwa do 30 września 2019 r.
Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach
odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na
globalnych zmianach - rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany,
a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych
zostanie zdyskwalifikowane.
Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że:
• akceptuje niniejszy Regulamin;
• jest autorem zdjęć oraz posiada zgodę osób biorących udział przy powstawaniu pracy
(modeli, modelek, wizażystów itd.) na uczestnictwo w Konkursie oraz publikacje.
Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać
skierowane do Organizatorów Konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu;
• wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez spółkę Skłodowscy
Sp. z o.o. na potrzeby przeprowadzenia konkursu i ogłoszenia wyników, zgodnie
z ustawą o Ochronie Danych Osobowych dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz.
zm., a od 25 maja 2018 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
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w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem” lub „RODO”).
Administrator realizuje wszystkie prawa osób określone w wyżej powołanych
przepisach.
udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej
Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń
terytorialnych z przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji, a
w szczególności obejmującej uprawnienie do:
publikacji kalendarzu firmowym na 2020r.
utrwalania;
zwielokrotnienia wszelkimi technikami, w tym przede wszystkim techniką drukarską;
wprowadzenia do obrotu w kraju i za granicą;
wprowadzenia do pamięci komputera;
publikacji na stronie internetowej Organizatora oraz na profilu Organizatora
w serwisie Facebook.

§ 3 Jury
1. Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez Organizatora.
2. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zdjęć nierealizujących tematu Konkursu lub
niespełniających innych zasad Konkursu. Z udziału w Konkursie mogą zostać wykluczone
prace zdradzające wady formalne (słaba jakość zdjęć, zbyt mała rozdzielczość itp.).
Odrzuceniu podlegają zdjęcia, na których znajdują się znaki, cyfry (daty, znaki wodne,
podpisy, ramki).
3. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.
§ 4 Nagrody
1. Nagrodą w konkursie będzie Voucher o wartości 600zł, do wykorzystania na stronie
www.katalogmarzen.pl
2. Prace laureatów zostaną opublikowane w specjalnej edycji kalendarza firmowego Kancelarii
Podatkowej Skłodowscy na 2020.
3. Prace laureatów zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz na jego
profilu na Facebook.
4. Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Jury drogą e-mailową i telefoniczną
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.sklodowscy.pl
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy prawa polskiego.
3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych
i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).
4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu
warunków niniejszego regulaminu.
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