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Regulamin konkursu „Zostań twórcą kalendarza Fundacji Primus” 

 

 

1. Organizator i czas trwania – warunki ogólne 

 

1.1 Organizatorem konkurs „Zostań twórcą kalendarza Fundacji Primus”, jest   

Fundacja Primus z siedzibą w Warszawie przy ul. Zoltana Balo 1 zwana dalej jako 

„Organizator”.  

1.2 Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

1.3 Uczestnikami konkursu („Uczestnicy”) mogą być osoby pełnoletnie lub niepełnoletnie 

za zgodą rodzica lub prawnego opiekuna. 

1.4 Tekst regulaminu dostępny będzie do wglądu przez cały czas jego trwania, w siedzibie 

Organizatora i na stronie wwww.primus.com.pl 

1.5 Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane te będą 

przetwarzane do celów prowadzonego konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.02.101.926 z późn. zm.). 

Każdy z Uczestników ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 

poprawiania, a także żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale 

niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. 

1.6 Dokonanie zgłoszenia udziału w konkursie, zgodnie z postanowieniami niniejszego 

regulaminu, oznacza akceptację przez Uczestnika warunków konkursu określonych 

niniejszym regulaminem. 

1.7 Czas trwania konkursu obejmuje okres od dnia 23.10.2019 r. do dnia 10.11.2019 r.  

 

2. Warunki uczestnictwa w konkursie 

 

2.1 Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie zdjęcia na adres mailowy: 

michal.kwasniewski@primus.com.pl 

2.2 Do prawidłowego zgłoszenia uczestnika wymagane jest:  

a. imię i nazwisko Uczestnika; 

b. oświadczenie Uczestnika o zapoznaniu się i akceptacji treści regulaminu oraz o 

wyrażeniu zgody na wzięcie udziału (w przypadku osób niepełnoletnich podpisane 

przez prawnego opiekuna). 

 

3 Zadanie konkursowe 

3.1 Zadanie będzie polegało na wysłaniu zdjęcia nawiązującego do szkół Fundacji 

Primus. Zdjęcie powinno być w odpowiedniej jakości, która umożliwi wydruk na 

kalendarzach fundacji na rok 2020. 

3.2  Format zdjęcia: zdjęcie poziome,  rozmiar: 21x30 cm, rozdzielczość: 300 dpi, 
831.5 x 1171.66 px 

 

4 Zwycięzca 

 

4.1 Zwycięzca konkursu zostanie wymieniony z imienia i nazwiska na FB Fundacji 

Primus a jego zdjęcie będzie widoczne na wszystkich kalendarzach ściennych 

Fundacji Primus na rok 2020. Zwycięzca otrzyma również 3 kalendarze. 

 

 

5 Przebieg konkursu 
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5.1 Zgłoszenia przyjmujemy do 10.11.2019 r. 

5.2 10-20.11.2019 r. zbierze się komisja konkursowa złożona z 3 przedstawicieli 

organizatora i wybierze zwycięskie zdjęcie. Komisja będzie oceniać fotografie pod 

kątem użyteczności, kreatywności i oryginalności.  

5.3 Wyniki zostaną opublikowane przed 20.11.2019 r.  

 

6 Inne postanowienia regulaminu 

 

6.1 Z chwilą doręczenia fotografii (pracy konkursowej) Organizatorowi, Organizator 

nabywa własność fotografii zgłoszonej przez Uczestnika na konkurs. 

Z chwilą wybrania zwycięskiej pracy, Organizator nabywa nieodpłatnie i 

nieodwołalnie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej pracy Uczestnika na 

następujących polach eksploatacji: produkcja kalendarzy Fundacji Primus. 

6.2 Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Programu, mogą być składane na 

adres Organizatora na piśmie, w terminie do dnia 14.12.2019 r. 

6.3 Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora, 

wskazany w pkt 1.1. powyżej. 

6.4 Organizator, w terminie 14 (czternaście) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy 

zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym 

stanowisku. 

6.5 W przypadku braku akceptacji przez Uczestnika stanowiska Organizatora, 

Uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych. 

6.6 Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody 

spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika. 

6.7 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, jeżeli nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. 

6.8 W przypadku podejmowania przez osoby trzecie i/lub Uczestników działań 

sprzecznych z niniejszym regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego 

z dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w konkursie, Organizator zastrzega 

sobie prawo weryfikacji wyników lub wykluczenia danego Uczestnika z udziału w 

konkursie. 

6.9 We wszelkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy prawa polskiego. 

 

 

 


