
Regulamin Konkursu

 Biała Noc w Białej Fabryce z Retro Pasjonatami 2016

I Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest właściciel domeny RetroPasjonaci.pl - Marcin Wróblewski
2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, przeprowadzany przez serwis Facebook 
ani z nim związany. 
3. Konkurs trwa od 14.05.2016 do 12.06.2016.
Od 14.05.2016 do 28.05.2016 uczestnicy mogą przysłać prace konkursowe na podany w 
niniejszym Regulaminie adres e-mail.
Od 29.05.2016 najlepsze prace wybrane przez jury zostaną opublikowane na stronach 
www.facebook.com/RetroPasjonaci oraz www.RetroPasjonaci.pl 
Spośród tych prac w dwóch etapach konkursu zostanie wybrany zwycięzca.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 12.06.2016 o czym laureat zostanie 
poinformowany.
5. Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami 
regulaminu spoczywa na Organizatorze konkursu.
6. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim 
(w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego, będzie mieć 
uzasadnione podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.
7. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do 
regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów i będą obowiązywać od momentu 
umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronach 
www.facebook.com/RetroPasjonaci oraz www.RetroPasjonaci.pl
II. Uczestnicy konkursu
1. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności 
prawnych. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie za zgodą rodziców 
(opiekunów prawnych).
2. Każdy z uczestników może nadesłać maksymalnie trzy zdjęcia.
3. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.
III. Cel i zasady konkursu
Celem Konkursu jest: 
- propagowanie, sztuki fotografowania, jako jednej z form artystycznego wyrazu, a jednocześnie 
znakomitego środka komunikacji międzyludzkiej; 

- przedstawianie i propagowanie pasji grupy Retro Pasjonaci związanych z historią motoryzacji, 
mody, sztuki i obyczajów lat minionych 

-  promocja i podkreślanie charakteru oraz poznanie indywidualnego spojrzenia na Centralne 
Muzeum Włókiennictwa osób odwiedzających to miejsce. 
Zasady konkursu:
1. Aby wziąć udział w konkursie należy w dniach 14- 28.05.2016 wysłać na adres e-mail 
kontakt@RetroPasjonaci.pl maksymalnie trzy zdjęcia zgłaszane na konkurs przez jedną osobę
wraz z wypełnioną, podpisaną i zeskanowaną kartą zgłoszeniową, w której należy podać imię 
i nazwisko oraz adres e-mail, co jednocześnie uważane jest za zgodę na publikacje zdjęć w 
internecie. Ponadto uczestnik na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 (tekst
jedn.: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyraża dobrowolną zgodę na gromadzenie i 
przetwarzanie przez organizatora dostarczonych danych osobowych.
2. Prace muszą i nawiązywać do tematu konkursu " BIAŁA NOC W BIAŁEJ FABRYCE Z 
RETRO PASJONATAMI 2016" czyli zawierać elementy pokazu zabytkowych pojazdów 

http://www.facebook.com/RetroPasjonaci
http://www.RetroPasjonaci.pl/
http://www.facebook.com/RetroPasjonaci


organizowanego przez grupę Retro Pasjonaci w dn. 14/15.05.2016 podczas Nocy Muzeów na 
terenie Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi (adres: ul. Piotrkowska 282,  93 - 034 
Łódź)
3. Prace w formacie JPG o wymiarach minimum 600x800 pikseli i max w plikach nie 
przekraczających 2 MB należy nadsyłać w formie załączników do listu elektronicznego. 
Prace mogą być wykonane w dowolnej technice fotograficznej.
4. Wysłanie pliku jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do 
prezentowanego zdjęcia oraz ewentualnej zgody na publikację wizerunku osób widocznych 
na zdjęciu. Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć 
zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za publikację 
zdjęć na stronach internetowych Organizatora, grupy Retro Pasjonaci, Centralnego Muzeum 
Włókiennictwa oraz patronów medialnych konkursu. Organizator nie bierze 
odpowiedzialności za nielegalnie wykorzystanie zdjęć opublikowanych na tych stronach (w 
tym kopiowanie, udostępnianie osobom trzecim, sprzedaż zdjęć) przez osoby 
nieupoważnione.
5. Galeria konkursowa jest moderowana i Organizator nie ma obowiązku publikacji 
wszystkich zdjęć zgłoszonych do konkursu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo nie publikowania zdjęć naruszających prawa osób 
trzecich, pozbawionych walorów artystycznych i niezgodnych z tematem konkursu.
7. W wypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną 
wizerunku osób trzecich, uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i 
finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony 
pokrzywdzonej.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z 
przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu 
Uczestnika.
IV. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
1. W dniu 29.05.2016 nadesłane prace zostaną opublikowane w Galerii Konkursowej na 
stronach www.facebook.com/RetroPasjonaci oraz www.RetroPasjonaci.pl
2. Spośród autorów tych prac zostanie wybrany zwycięzca. Wyłonienie zwycięzcy nastąpi w 
dwóch etapach oceniania.
Pierwszy etap oceniania: do godziny 24:00 dnia 11.06.2016 prace zostaną poddane ocenie 
publiczności - fanów strony www.facebook.com/RetroPasjonaci (osób, które wcześniej 
polubiły stronę i znajdują się na liście fanów). Osoby te mogą oddać swój głos na dowolną 
liczbę zdjęć przez kliknięcie „Lubię to” pod wybranymi zdjęciami.
W tym głosowaniu fani wskażą 5 najlepszych prac, które zbiorą największą liczbę głosów.
Drugi etap oceniania: do końca dnia 12.06.2016 jury konkursowe oceni 5 prac wybranych 
przez fanów w pierwszym etapie i wybierze spośród nich zwycięzcę konkursu. 
3. W konkursie przyznana zostanie jedna nagroda główna – UDZIAŁ W 
INDYWIDUALNEJ SESJI ZDJĘCIOWEJ Z RETRO PASJONATAMI I ICH 
POJAZDAMI (co najmniej dwoma). Sesja odbędzie się na terenie CENTRALNEGO 
MUZEUM WŁÓKIENNICTWA w Łodzi w indywidualnie ustalonym terminie dogodnym 
dla każdej ze stron (wartość nagrody nie przekracza 760zł)1

V. Ogłoszenie wyników i wydanie nagród
1.Imię i nazwisko zwycięzcy, zostanie podane do wiadomości publicznej na stronach 
www.facebook.com/RetroPasjonaci oraz www.RetroPasjonaci.pl do końca dnia 12.06.2016.
2. Zwycięzca konkursu otrzyma powiadomienie o wygranej na podany adres e-mail.
3. Nagroda nie podlega wymianie na żaden ekwiwalent.
4. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych przez uczestnika 
konkursu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w powyższym 
zakresie.
VI. Laureaci i dane osobowe
1. W celu otrzymania nagrody zwycięzca powinien podać swoje dane osobowe (imię, 
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nazwisko, adres e-mail). Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy 
udostępnienia niniejszych danych Organizator może nie wydać nagrody takiej osobie. Imię i 
nazwisko laureata zostaną podane do wiadomości publicznej na stronach internetowych 
organizatora, grupy Retro Pasjonaci, Centralnego Muzeum Włókiennictwa oraz patronów 
medialnych konkursu, na co uczestnicy konkursu akceptując niniejszy Regulamin wyrażają 
zgodę
2. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) 
jedynie w celach konkursowych. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich 
poprawiania.
3. Uczestnicy konkursu przez dokonanie zgłoszenia akceptują postanowienie niniejszego 
regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim.
VII. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez
uczestników wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem elektronicznym na adres e-mail 
kontakt@RetroPasjonaci.pl przez cały czas trwania konkursu, jednakże nie później niż w 
terminie 7 dni od dnia ukończenia konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie
nie będą rozpatrywane.
2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie 
później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pomocą 
wiadomości e-mail najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
VIII. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
2. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyemitowania konkursu w terminie i w czasie 
określonym w regulaminie z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora. W takim 
przypadku konkurs zostanie przełożony na inny termin. Data emisji zostanie podana na 
stronach www.facebook.com/RetroPasjonaci oraz www.RetroPasjonaci.pl

1
 zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 350) 

tekst jednolity z dnia 26 lipca 1993 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 416) tekst jednolity z dnia 31 stycznia 2000 r. (Dz.U. 
Nr 14, poz. 176); Rozdział 3. Zwolnienia przedmiotowe: Art. 21 1. Wolne od podatku dochodowego są:

68) wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez 
środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, 
sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli 
jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od 
podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika 
w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód
z tej działalności.



Karta Zgłoszeniowa do Konkursu

 Biała Noc w Białej Fabryce z Retro Pasjonatami 2016

Imię i nazwisko......................................
Adres e-mail...........................................
Pseudonim (opcjonalnie) .......................

 

OŚWIADCZENIE

(W przypadku, gdy uczestnik konkursu jest niepełnoletni, podpis składa jego prawny 
opiekun)

Oświadczam, że akceptuję regulamin konkursu fotograficznego " BIAŁA NOC W BIAŁEJ 
FABRYCE Z RETRO PASJONATAMI - 2016"
Oświadczam, iż wyrażam na przetwarzanie moich danych osobowych oraz umieszczanie ich 
w bazie danych właściciela domeny RetroPasjonaci.pl - Marcina Wróblewskiego, zgodnie z 
Ustawą z dnia 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, pozycja
926, z późniejszymi zmianami), z przeznaczeniem do wykorzystania ich w celu 
zorganizowanie i przeprowadzenia konkursu fotograficznego " BIAŁA NOC W BIAŁEJ 
FABRYCE Z RETRO PASJONATAMI – 2016" Moje dane osobowe udostępniam 
dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich, poprawiania ich i żądania 
zaprzestania ich przetwarzania.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na opublikowanie przez organizatora powyższego konkursu 
nadesłanej przeze mnie pracy konkursowej z podaniem imienia i nazwiska lub pseudonimu 
autora i bez uiszczania honorarium autorskiego. 
Chcę by w konkursie podano: Imię i nazwisko/Pseudonim

Data...............................................                 Podpis………………………………
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