
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Chwila dla siebie”  

 

I. ORGANIZATOR i FUNDATOR KONKURSU  

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Chwila dla siebie” zwanego dalej „Konkursem” jest 

Grupa CzasDzieci.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Felicjanek 10/17, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia, XI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000508225, posługująca się 

numerem NIP 676-247- 57-33, reprezentowana przez Agnieszkę Karp-Szymańska - Prezesa Zarządu, 

zwany dalej Organizatorem.  

2. Fundatorem nagród w konkursie jest NESTLE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ul. 

Domaniewskiej 21, NIP 5270203968, REGON 010006420, KRS: 0000025166., zwana dalej 

Fundatorem.  

II. ZADANIE i CEL KONKURSU  

1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie zdjęcia pt. „Chwila dla siebie”, które prezentować będzie 

uczestnika podczas relaksu przy filiżance aromatycznej kawy.  

2. Celem konkursu jest prezentacja fotografii i zdolności artystycznych uczestników w galerii 

konkursowej.  

III. UCZESTNICY KONKURSU  

1. Konkurs adresowany jest do uczestników powyżej 18 roku życia.  

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy lub współpracownicy portalu CzasDzieci.pl, jak 

również pracownicy firmy NESTLE POLSKA S.A.  

3. Zgłaszając pracę do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie zdjęcia w galerii 

konkursowej na stronie http://czasnakawe.czasdzieci.pl, stronie http://dolce-gusto.pl, mediach 

społecznościowych, tj. fanpage NESCAFE Dolce Gusto, fanpage CzasDzieci.pl oraz Blogu 

latteczyespresso.gazeta.pl. 

IV. ZGŁASZANIE PRAC  

1. Zgłoszenie fotografii (jednej) do konkursu odbywa się poprzez przesłanie na adres mailowy 

konkursy1@czasdzieci.pl pliku spełniającego następujące wymagania techniczne: rozmiar zdjęcia 

min. 1000px, waga pliku do 1mb, format JPG, wysoka jakość zdjęcia (ostre, dobrze naświetlone). W 

tytule maila należy napisać: „Chwila dla siebie”.  

2. Każde z nadesłanych zgłoszeń powinno zawierać następujące informacje: dane korespondencyjne 

oraz numer telefonu uczestnika. 

3. Odmowa podania przedmiotowych danych jest równoznaczna z rezygnacją z nagrody.  

4. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do zgłoszonych 

fotografii, uprawniające do korzystania z utworu we wskazanym zakresie.  

5. Czas trwania konkursu:  

a) Etap wysyłania zgłoszeń: od 1.06.2017 r. do 30.06 2017 r. 

http://czasnakawe.czasdzieci.pl/


b) Etap głosowania na zdjęcia: od 3.07.2017 do 16.07.2017.  

c) Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi: 20.07.2017 r.  

6. Prace nie spełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.  

7. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie zdjęcia 

w galerii konkursowej.  

V. OCENA PRAC  

1. Wszystkie zdjęcia nadesłane oraz przyjęte do Konkursu zostaną zamieszczone w galerii 

konkursowej na stronie: http://czasnakawe.czasdzieci.pl/galeria/ i poddane głosowaniu czytelników. 

Równocześnie podlegają one ocenie Jury powołanego przez Organizatora, które przyzna dodatkową 

nagrodę.  

2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę wartość 

artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii oraz zgodność z regulaminem.  

3. Spośród nadesłanych zgłoszeń wygra zdjęcie z największą ilością głosów, a Jury wybierze jedną 

osobę, która otrzyma nagrodę dodatkową.  

4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.  

5. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronie konkursowej na portalu www.CzasDzieci.pl, a zwycięzcy 

konkursu zostaną powiadomieni o otrzymaniu nagrody drogą mailową lub telefoniczną.  

VI. NAGRODY.  

1. W konkursie do wygrania są:  

a) za zajęcie I miejsca w głosowaniu czytelników: MOVENZA EKSPRES AUTOMATYCZNY CZARNY 

SZCZOTKOWANY MARKI KRUPS® o wartości 829 zł brutto + zostaw kawy NESCAFÉ® Dolce 

Gusto® 

b) za wyróżnienie jury: zestaw 2 filiżanek do cappuccino z kolekcji ICONIC o wartości 59 zł 

brutto. 

2. W przypadku pierwszej nagrody podatek dochodowy od osób fizycznych odprowadza Organizator 

Konkursu.  

3. Fundator zobowiązuje się rozesłać nagrody do zwycięzców w okresie nieprzekraczającym 3 

tygodnie, licząc od dnia 20.07.2017 r.  

VII. ODBIÓR NAGRÓD  

1. Zdobywcy nagród nagrody zostaną poinformowani wygranej drogą mailową lub telefoniczną. 

2. Nagrody zostaną przesłane pocztą przez Fundatora, który ponosi koszty wysyłki, na podany adres 

na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

3. Uczestnikom nie przysługuje prawo żądania wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za 

nagrodę, ani zamiany nagrody na inną nagrodę.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie, prawidłowość i terminowość doręczenia 

przez pocztę lub kuriera – listów, telegramów i innych przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora i 

Fundatora lub przez/do Organizatora w związku z niniejszym konkursem.  

http://czasnakawe.czasdzieci.pl/galeria/


5. Organizator ani Fundator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z 

opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody wynikające z błędnego podania przez Uczestnika konkursu 

adresu oraz innych danych, niezbędnych do wydania nagrody.  

6. Organizator ani Fundator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub 

podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji lub zmianę innych danych uniemożliwiającą 

przesłanie Uczestnikowi nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody, z 

jakiejkolwiek przyczyny przez Uczestnika. W takim przypadku nagrodzony Uczestnik traci prawo do 

nagrody.  

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w serwisie http://czasnakawe.czasdzieci.pl/konkurs/. 

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. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu jest portal 

CzasDzieci.pl. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora 

dla celów organizacji konkursu, w tym podania imienia i nazwiska laureatów na stronie konkursowej, 

wydania przyznanych nagród i w tym celu udostępnienia ich Fundatorowi. Uczestnik w każdej chwili 

uzyskać może dostęp do swoich danych osobowych i zażądać ich poprawienia lub zmiany. Zbieranie 

danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r, nr 101, poz 926 z późn. zm.)  

5. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu 

warunków niniejszego regulaminu.  

 

Organizator  

Kraków, 01.06.2017 r. 


