
REGULAMIN KONKURSU 
„KONKURS FOTOGRAFICZNY z FAKTEM” 

§ 1
Organizator i czas trwania konkursu

1. Niniejszy  regulamin  (dalej  „Regulamin”)  określa  warunki  uczestnictwa  w  konkursie
z nagrodami (dalej „Konkurs”) o nazwie „Konkurs Fotograficzny z Faktem”.

2. Organizatorem Konkursu i  fundatorem nagród jest  Kolporter spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach 25-528, ul. Zagnańska 61, wpisana do
Rejestru  Przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego,  prowadzonego  przez  Sąd
Rejonowy w Kielcach  pod  nr  KRS 0000525374,  NIP  9591452482,  REGON 291770790
(dalej „Organizator”).

3. Konkurs rozpoczyna się dnia 10 lutego 2017 r. i trwać będzie do dnia 17 marca 2017 r.
4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest skierowany do

sprzedawców, którym prasę dostarcza Organizator.
5. Konkurs polega na sfotografowaniu witryn, lad, półek czy regałów z prasą w punktach

sprzedaży  Uczestników,  na  których  to  fotografiach  obowiązkowo  musi  znaleźć  się
czasopismo  „Fakt”,  gdzie  na  zasadach  określonych  w niniejszym  Regulaminie  wybrani
Uczestnicy otrzymają nagrody pieniężne.  

§ 2
Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych, które sprzedają prasę, dostarczoną przez Organizatora
(dalej „Uczestnik”).

2. Z udziału w niniejszym Konkursie wyłączeni są współpracownicy Kolporter, prowadzący
współpracę na podstawie Umów Partnerskich z Organizatorem. 

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 
4. Uczestnikiem Konkursu zostaje osoba o której mowa w ust. 1, która dokona zgłoszenia

do  Konkursu  oraz  załączy  do niego  fotografie  przedstawiające  witryny,  lady,
półki czy regały z prasą w punktach sprzedaży prowadzonych przez Uczestnika,
na których to fotografiach obowiązkowo musi znaleźć się dziennik „Fakt”. 

5. Zgłoszenie wraz z fotografiami, zawierające wszystkie dane, o których mowa powyżej,
należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 17 marca 2017 r. za pośrednictwem
poczty e-mail  na adres konkurs@kolporter.pl  lub Poczty Polskiej,  firmy kurierskiej bądź
osobiście na adres: „Nasz Kolporter”, ul.  Zagnańska 61, 25-528, z dopiskiem „Konkurs
fotograficzny”.  W  przypadku  wysłania  zgłoszenia  wraz  z  fotografią  Pocztą  Polską
decydująca  jest  data  stempla  pocztowego.  Zgłoszenia,  które  zostaną  nadesłane  w
terminie późniejszym niż ten o którym mowa powyżej nie będą brane pod uwagę przy
rozstrzygnięciu konkursu. 

6. Zgłoszenia  wraz  z  fotografiami  nadesłane  bez  któregokolwiek  z  wymienionych  w
niniejszym  paragrafie  elementów,  nie  będą  brane  pod  uwagę  przy  rozstrzygnięciu
Konkursu. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki. 
8. Dostarczone do Organizatora zgłoszenia wraz z fotografiami nie będą zwracane. 
9. Uczestnik jednocześnie w treści swojego zgłoszenia zobowiązany jest udzielić zgodę na

przetwarzanie jego danych osobowych i umieścić w przesłanym zgłoszeniu następujących
informacji: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj. mojego imienia
i nazwiska, a także adresu zamieszkania bądź adresu do doręczeń  przez Organizatora
Kolporter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach 25-528, ul.
Zagnańska  61  –  Administrator  danych  osobowych.  Jednocześnie  oświadczam,  że
akceptuję treść Regulaminu Konkursu.



10. Dane  osobowe  będą  przetwarzane  dla  celów  związanych  z  realizacją  niniejszego
Konkursu oraz w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w konkursie. Dane osobowe uzyskane
od Uczestników zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu będą przechowywane
w bazie danych, a po zakończeniu konkursu zostaną usunięte. 

11. Każdy uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania, zmiany lub usu-
nięcia  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst
jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm). 
12. Uczestnik, w momencie zgłoszenia udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej do

wykorzystywania poszczególnych fotografii w celu publikacji w miesięczniku „Nasz Kolporter”
§ 3

Nagrody
1. Nagrodami w konkursie są:

1) za zajęcie I miejsca – kwota 550 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych) – szt. 1,
2) za zajęcie II miejsca – kwota 300 zł  (słownie: 300 złotych) – szt. 1,
3) za zajęcie III miejsca –  kwota 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) – szt. 1,
2. Od wartości powyższych nagród pieniężnych, przed ich wydaniem Laureatom Konkursu

zostanie potrącony zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach
w wysokości 10 % łącznej wartości wygranej rzeczowej i pieniężnej na podstawie art. 30
ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych. Przychód z wygranej w
niniejszym Konkursie nie stanowi dla Uczestnika przychodu ze stosunku pracy, o którym
mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i nie jest
przychodem Uczestnika z  innych źródeł,  o którym mowa w art.  20 ust.  1 ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych. 

§ 4
Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Wyboru trzech najciekawszych fotografii (miejsce pierwsze, drugie oraz trzecie), dokona
Komisja  Konkursowa  powołana  przez  Organizatora  w  ciągu  14  dni  od  zakończenia
Konkursu. 

2. Komisja Konkursowa dokona wyboru fotografii  według swobodnego uznania zgodnie  z
kryteriami określonymi poniżej. 

3. Komisja Konkursowa oceniając fotografie kieruje się następującymi kryteriami: ułożenie
tytułów prasowych w punkcie sprzedaży w sposób najbardziej odpowiadający standardom
Kolportera;  uwzględnienie  w  ekspozycji  dziennika  „Fakt”;  jakość  techniczna  zdjęcia.
Komisja  Konkursowa  sporządzi  protokół,  podpisany  przez  jej  członków,  zawierający
rozstrzygnięcie Konkursu, w terminie 7 dni od jego zakończenia.

4. Lista  zwycięzców  zostanie  umieszczona  w  kwietniowym  wydaniu  czasopisma  „Nasz
Kolporter”.

5. Kolporter zwróci się do każdego zwycięzcy, poprzez pocztę e-mail o podanie nr rachunku
bankowego. 

§ 5
Odbiór nagrody

1. Nagrody zostaną przelane na konta bankowe zwycięzców w terminie do 30 kwietnia 2017
r. za pośrednictwem przelewu bankowego, na numer konta zwycięzcy, podany na żądanie
Organizatora w wiadomości e-mail.

2. W przypadku nieudanej  próby doręczenia  nagrody w sposób określony w ust.  1  oraz
nie zgłoszenia się Uczestnika po odbiór nagrody w ciągu 6 tygodni od daty ogłoszenia
wyników,  Uczestnik  traci  prawo  do  ubiegania  się  o  nagrodę  i  nagroda  pozostaje
własnością Organizatora.



3. Za moment przekazania nagrody uznaje się dzień wykonania dyspozycji bankowej przez
Organizatora.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności  za niezgodne ze stanem faktycznym podanie
przez Uczestnika Konkursu danych kontaktowych, numeru rachunku bankowego, adresu
zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji Uczestnika oraz za wszelkie
zmiany tych danych oraz za wynikające z tego nieprawidłowości związane z opóźnieniem
lub niedoręczeniem nagrody.

5. Zwycięzcom nie przysługuje prawo zmiany nagrody na inną nagrodę rzeczową.

§ 6
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje (dalej „Reklamacja”) dotyczące Konkursu należy przesłać w formie
pisemnej, listem poleconym do Organizatora na adres: Kolporter spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością  sp.  k.  w  Kielcach,  ul. Zagnańska  61,  25-528  Kielce  z  dopiskiem
„Konkurs Fotograficzny – Reklamacja” w terminie 14 dni od dnia wykrycia podstaw do
wniesienia  reklamacji,  nie później  jednak  niż  do  końca  miesiąca  w  którym  została
ogłoszona lista zwycięzców w marcowym numerze czasopisma „Nasz Kolporter”,  której
dotyczy  Reklamacja.  Reklamacje  zgłoszone  po upływie  ww.  terminów  nie  będą
rozpatrywane. Decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora.

2. Reklamacje  związane  z  Konkursem  rozstrzyga  Komisja  w  terminie  14  dni  od  daty
wniesienia Reklamacji.

3. Reklamacja  powinna  zawierać:  imię  i  nazwisko  Uczestnika,  dokładny  adres  i  powód
reklamacji. O wyniku Reklamacji uczestnik zostanie poinformowany na podany przez niego
w Reklamacji adres w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty otrzymania Reklamacji
przez Organizatora.

§ 7
Dane osobowe

1. Uczestnik  Konkursu  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  jego  danych  osobowych  przez
Organizatora  oraz  podmioty  współpracujące  przy  obsłudze  Konkursu,  w  zakresie
niezbędnym do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia
29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).

2. Dane osobowe uzyskane od Uczestników Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu będą przechowywane w bazie danych. Administratorem danych osobowych,
o których mowa w § 3 ust 3 jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane dla celów
związanych z realizacją niniejszego Konkursu Organizatora.  Każdy uczestnik ma prawo
wglądu  w  swoje  dane,  ich  poprawiania,  zmiany  lub  usunięcia   zgodnie  z  ustawą  o
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r.
Nr 101 poz. 926, ze zm.).

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  błędnie  dokonane  zgłoszenia  przez
Uczestników Konkursu.

2. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej http://nasz.kolporter.com.pl/regulaminy

3. Biorący udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady
Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

4. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  mają  zastosowanie  przepisy
prawa polskiego w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.



5. Wszelkie  spory  powstałe  w  związku  z  Konkursem  lub  postanowieniami  niniejszego
regulaminu  będą  rozpatrywane  przez  sądy  powszechne  miejscowo  właściwe  według
obowiązujących przepisów prawa.


