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Regulamin Wielkanocnego Konkursu Fotograficznego  
Radia Kielce: „Czy tradycja śmigusa - dyngusa jeszcze żyje?" 

 
 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Organizatorem Konkursu fotograficznego „Czy tradycja śmigusa - dyngusa jeszcze żyje?" zwanego 

dalej Konkursem jest Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach "Radio Kielce" - Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Kielcach (w skrócie: Radio Kielce S.A.), przy ul. Radiowej 4, 25-317 Kielce, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział X 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000124925, NIP 6570235795, tel. 41 36 81 
200, zwane w dalszej części "Organizatorem". 

2. Koordynatorem Konkursu z ramienia Organizatora jest Renata Morąg, e-mail: 

renata.morag@radio.kielce.pl  
3. Konkurs trwa od godz. 6:00 22 kwietnia 2019 r. do godz. 11:00 22 kwietnia 2019 r. 

4. Celem Konkursu jest promowanie uzdolnionych fotografików – amatorów i pielęgnowanie tradycji 
wielkanocnych.  

5. Konkurs ma charakter otwarty i przeznaczony jest dla osób fizycznych, pełnoletnich, zamieszkałych na 
terenie województwa świętokrzyskiego, mających pełną zdolność do czynności prawnych, 

spełniających wymagania nałożone niniejszym regulaminem. 

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich 
najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, 

małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak 
również znajdujące się pod opieką lub kuratelą oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu. 

7. Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba zamieszkała w regionie świętokrzyskim, która prześle 

przynajmniej jedno zdjęcie. 
8. Uczestnik Konkursu niniejszym zezwala na publiczne ujawnienie jego imienia i nazwiska na antenie 

Polskiego Radia Kielce podczas jego ewentualnego uczestnictwa w zabawie o nagrodę Konkursu. 
9. Komunikaty i informacje na temat Konkursu emitowane będą na antenie Polskiego Radia Kielce  

oraz publikowane na stronie www.radio.kielce.pl. 
10. Konkurs ten nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych 

(Dz.U.2009 nr 201 poz. 1540 z póź. zm.). 

 
 

 
§ 2. ZASADY KONKURSU 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod 

wskazany przez Organizatora adres radio@radio.kielce.pl zdjęć wykonanych przez Uczestnika wraz  
z danymi wskazanymi w ust. 12 niniejszego paragrafu spełniających wymagania Konkursu. 

2. Zgłoszenie zdjęcia do Konkursu następuje poprzez przesłanie ich na adres e-mail Organizatora: 
radio@radio.kielce.pl 

3. W Konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie zgłoszenia, które wpłynęły pocztą elektroniczną  

na adres e-mail wskazany w ust. 2 niniejszego paragrafu. 
4. Zdjęcia nadesłane do Konkursu powinny być pracami własnymi Uczestnika, które nie zdobyły nagród 

i wyróżnień w innych konkursach do dnia ogłoszenia Konkursu. Zdjęcia zawierające wizerunki osób, 
wymagają załączenia oświadczenia tych osób o zgodzie na publikację ich wizerunku. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego 
niezależnych (w szczególności wskutek awarii łączy internetowych lub awarii systemu Uczestnika) oraz 

za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie 

nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody. 
6. Uczestnik może złożyć rezygnację z udziału w Konkursie przesyłając mailowo informację o rezygnacji 

na adres: radio@radio.kielce.pl, w temacie maila wpisując "rezygnacja". 
7. Zdjęcia nadsyłane na Konkurs muszą przedstawiać tradycje śmigusa - dyngusa i być wykonane 22 

kwietnia 2019 r. 

8. Zdjęcia nie mogą naruszać dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego oraz praw i dóbr osób 
trzecich. 

9. Zdjęcia, które nie spełnią wymogów, wskazanych w ustępach 4 oraz 7 niniejszego paragrafu nie 
wezmą udziału w Konkursie. 

10. Każdy Uczestnik Konkursu może nadesłać maksymalnie trzy zdjęcia. 

http://www.radio.kielce.pl/


Strona 2 z 3 

 

11. Przyjmowanie zdjęć odbywa się w terminach określonych w § 3 pkt 1. Zdjęcia nadesłane po tym 
terminie nie będą brały udziału w Konkursie. 

12. Zdjęcia należy przysyłać drogą elektroniczną pod adresem radio@radio.kielce.pl wg wzoru: 
- w temacie: "Śmigus - dyngus 2019" 

- w treści: tytuł zdjęcia – propozycja autora lub opis sfotografowanego miejsca, sytuacji, 
- data wykonania zdjęcia, 

- imię i nazwisko autora, telefon kontaktowy, 

- oświadczenie uczestnika Konkursu potwierdzające jego prawa autorskie do nadesłanych 
fotografii, złożone wyłącznie w formule zapisanej poniżej; oświadczenie uczestnika Konkursu o 

zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawią o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2002 r. Nr101, poz. 926) w formule zapisanej poniżej. (Oświadczenie proszę wypełnić, 

podpisać i wysłać jako załącznik w mailu).  

Treść oświadczenia:  
1. „Oświadczam, że przesłane przeze mnie zdjęcia nie naruszają dóbr i praw osób 

trzecich, że posiadam pełnię praw autorskich do nadesłanych fotografii i 
przenoszę je na Organizatora w zakresie niezbędnym do ich publikacji i/lub 

innego rozpowszechniania oraz oświadczam, że przenoszę nieodpłatnie autorskie 
prawa majątkowe do nadesłanych zdjęć na rzecz Organizatora na następujących 

polach eksploatacji: zwielokrotnianie, wykorzystywanie techniką drukarską i 

cyfrową, wystawianie, udostępnianie na stronach internetowych oraz we 
wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich 

zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu - imię nazwisko". 
2. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych  

      z organizowaniem Konkursu Fotograficznego „Czy tradycja śmigusa - dyngusa 

jeszcze żyje?"" w zakresie określonym Regulaminem Konkursu, którego treść 
akceptuję” 

3. „Oświadczam, że posiadam zgodę osób, których wizerunek utrwalony jest na 
zdjęciach na ich publikacje i rozpowszechnianie w związku z Konkursem 

Fotograficznym „Czy tradycja śmigusa - dyngusa jeszcze żyje?" w zakresie 
określonym Regulaminem Konkursu”. 

 

……………………………               ……………………..  
            (miejscowość, data)                                  (podpis) 

 
 

13. Zgłoszenia bez wymienionych elementów określonych w ustępach 4, 12 niniejszego paragrafu oraz 

bez imienia i nazwiska tylko np. z pseudonimem lub z niepełnymi danymi nie będą brały udziału w 
Konkursie. 

14. Zdjęcia nadesłane w załączniku poczty elektronicznej powinny być w rozdzielczości min. 800x600 
(Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany rozdzielczości zdjęcia opublikowanego na stronie 

internetowej). 

15. Organizator nie wymienia zdjęć nadesłanych na inne, ani też nie odsyła nadesłanych fotografii. 
16. Organizator zastrzega sobie możliwość nie wybrania „Zwycięskiego Zdjęcia”. 

 
§ 3. PRZEBIEG KONKURSU 

1. Przewidziano jedną edycję Konkursu: 
      od godz. 6:00 w dniu 22 kwietnia 2019 r. do godz. 11:00 22 kwietnia 2019 r. 

2. Każda nadesłana fotografia, spełniająca wszystkie wymagania Konkursu, będzie w miarę możliwości 

na bieżąco publikowana na stronach internetowych www.radio.kielce.pl wraz z informacją                         
o autorze. 

3. Ze zdjęć, nadesłanych w określonym powyżej terminie, 22 kwietnia 2019 r. pomiędzy godz. 11:05 a 
12:00 zostanie wybrane jedno, które otrzyma status: "Zwycięskie zdjęcie”  

4. Wyboru nagrodzonego zdjęcia dokona komisja złożona z przedstawicieli Organizatora. 

5. Nazwisko zwycięzcy Konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej www.radio.kielce.pl 
oraz ogłoszone na antenie Polskiego Radia Kielce, zaś zwycięzca zostanie powiadomieny o wygranej 

za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. 
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§ 4. NAGRODY, WARUNKI ICH ODBIORU 

1. Nagrodą dla autora "Zwycięskiego zdjęcia" jest markowy rower GIANT ROAM 4 o wartości 1 528,99 zł 
2. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Organizator Konkursu  

3. Organizator nie dopuszcza możliwości zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny. 

4. Po odbiór nagrody Laureat Konkursu zgłosi się na miejsce ustalone i wskazane przez Organizatora. 
Odbiór nagrody odbywa się na koszt laureata. Nie stawienie się przez Laureata po odbiór nagrody                  

w wyznaczonym terminie skutkować będzie przekazaniem jej do decyzji Organizatora Konkursu. 
5. Autor „Zwycięskiego zdjęcia” ma prawo rezygnacji z nagrody, z zastrzeżeniem przekazania praw 

autorskich w zakresie określonym w § 6 Regulaminu. 

6. Procedura wyłaniania Laureata jest protokołowana. 
 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia 

organizacji Konkursu. 
2. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych 

www.radio.kielce.pl 

3. Regulamin podlega ogłoszeniu poprzez jego publikację na stronie internetowej: www.radio.kielce.pl 
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. 

5. Dokonując zgłoszenia do Konkursu, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu 
zawarte w niniejszym regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom. 

6. Zgłoszenie zdjęcia do Konkursu oznacza jednocześnie, że Uczestnik oświadcza, iż nie narusza praw 

własności intelektualnej osób trzecich, w tym osobistych i majątkowych praw autorskich. Uczestnik 
zgłaszający zdjęcie jest odpowiedzialny wobec Organizatora za wszelkie wady prawne i za ewentualne 

roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej dotyczące zdjęcia. W 
przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi                     z  tytułu 

naruszenia praw własności intelektualnej, Uczestnik zgłaszający zdjęcie zobowiązuje się do pokrycia 
wszelkich roszczeń, których będą dochodziły osoby trzecie w stosunku do Organizatora, zwalniając 

Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. 

7. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym 
odmówić przyznania nagrody) Uczestnika, w stosunku, do którego podjęli uzasadnione podejrzenie o 

działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem. 
8. Niedostosowanie się do punktów zawartych w niniejszym regulaminie lub niewłaściwe podanie danych 

osobowych, pozbawia możliwości uczestnictwa w Konkursie oraz powoduje unieważnienie 

osiągniętych wyników. 
9. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów do regulaminu i będą obowiązywać od 

momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie www.radio.kielce.pl. 
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie 

przepisy kodeksu cywilnego. 

 
§ 6. WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ I OCHRONA PRAW OSOBOWYCH 

1. Zdjęcie nagrodzone staje się własnością Organizatora, który ma prawo do nieodpłatnego 
wykorzystywania go na wybranych przez siebie polach eksploatacji w nieograniczonym zakresie. 

2. Biorący udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w 
niniejszym Regulaminie. 

3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne, niekomercyjne wykorzystywanie zdjęcia                        

(z imieniem i nazwiskiem jego autora) bez ograniczenia terytorialnego oraz na czas nieoznaczony, na 
następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; rozpowszechnianie, w tym we wszelkiego rodzaju 
mediach audiowizualnych oraz sieci szerokiego dostępu (Internet); użyczenie lub najem oryginału albo 

wytworzonych egzemplarzy; publiczne wystawianie lub wyświetlenie; publiczne udostępnianie w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.  
4. Uczestnik Konkursu, wyraża zgodę na dokonywanie opracowań zdjęć, w tym na dokonywanie obróbki 

komputerowej oraz modyfikację zdęć w zakresie dostosowania do wymagań poszczególnych mediów. 
5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych                                

z organizowaniem Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr101, poz. 926 ze zm.). 


