
 

„JESIENNY KONKURS FOTOGRAFICZNY” - REGULAMIN 

§ 1. Postanowienia Ogólne


1. Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulamin”) określa zasady 
uczestnictwa w konkursie „Jesienny Konkurs Fotograficzny”  (zwanym 
dalej „Konkursem”) oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.


2. Organizatorem konkursu jest Zakład Leczniczy “Uzdrowisko Nałęczów” 
S.A. z siedzibą w Nałęczowie (24-140) przy ul. Al. Małachowskiego 5, 
zwany dalej „Organizatorem”.


3. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 26.09.2019 roku 
do dnia 15.11.2019 roku.


4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym 
Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa.


5. Fundatorem nagród w konkursie jest Zakład Leczniczy “Uzdrowisko 
Nałęczów” S.A. z siedzibą w Nałęczowie.


§ 2. Uczestnictwo w Konkursie 

1. W Konkursie może wziąć udział każdy, kto: 
a) ma zarejestrowane, aktywne konto i jest zalogowany w serwisie 
Facebook; 
b) polubi (lub już tego dokonał) fanpage Organizatora pod adresem: 
https://www.facebook.com/spanaleczow/ 
c) udostępni post konkursowy Organizatora na swoje tablicy w serwisie 
Facebook, w „publicznej” widoczności; 
d) doda pod postem konkursowym w formie komentarza zdjęcie (max. 3 
zdjęcia), którego temat w dowolny sposób nawiązujące do jesieni w 
Nałęczowie. 


2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez 
Uczestnika Konkursu oświadczenia, że zapoznał się z Regulaminem, 
akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania 

https://www.facebook.com/spanaleczow/


określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie 
warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.


3. Zdjęcie Nałęczowa jesienią, dodane przez Uczestnika Konkursu, nie 
może zawierać treści naruszających powszechnie obowiązującego 
porządku prawnego, a w szczególności nie będzie zawierał wezwania do 
nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, treści pornograficznych, 
pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, 
obrażających uczucia religijne, naruszających dobra osobiste innych 
osób, treści powszechnie uważanych za wulgarne oraz mogących 
obrazić osoby trzecie, a także będzie zgodny z obowiązującymi 
przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, regulaminem 
serwisu Facebook oraz z niniejszym Regulaminem.


4. Zdjęcie lub zdjęcia muszą przedstawiać w wybranej formie Nałęczów 
jesienią.


5. Uczestnik może zgłosić w Konkursie maksymalnie 3 zdjęcia.

6. Uczestnik oświadcza, że: 

a)   jest autorem zdjęć zamieszczonych w Konkursie, 
b)  zdjęcia nie naruszają przepisów prawa ani prawem chronionych dóbr 
osób trzecich, 
c) zdjęcia są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń 
podmiotów trzecich,  
d) uzyskał wszelkie prawem przewidziane zgody (w tym wizerunków 
osób uwidocznionych na zdjęciach), 
e) wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i 
terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie 
wybranych fragmentach z jego zgłoszenia (pracy konkursowej) przez 
Organizatora jak również przez podmioty wskazane przez Organizatora 
na wszystkich znanych polach eksploatacji.


§ 3. Nagroda 
1. Organizator przewiduje 3 nagrody równorzędne rzeczowe dla 3 

laureatów: 
a) Krem do twarzy „Złota perła z 24-karatowym złotem) oraz masło do 
ciała „Antycellulit i ujędrnianie” 
b) Krem do twarzy „Srebrna perła z drobinkami srebra” oraz krem pod 
oczy „Jedwabny krem z kwasem hialuronowym” 
c) Krem do twarzy „Zielona herbata - krem nawilżający” oraz peeling 
„Rewitalizacja i witaminy”


2. Zwycięzców wybierze Komisja Konkursowa, składająca się z 
przedstawicieli Organizatora.


3. Jednemu Uczestnikowi Konkursu może zostać przyznana tylko jedna 
nagroda.


4. Wybranie zwycięzcy Konkursu, a tym samym ogłoszenie jego wyników, 
nastąpi w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu.




5. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej w komentarzu 
pod postem konkursowym oraz poprzez przesłanie wiadomości 
prywatnej na portalu Facebook. Organizator może ponadto opublikować 
na fanpage’u listę Zwycięzców Konkursu.


6. W ciągu 7 dni od otrzymania informacji o przyznaniu nagrody/wygranej, 
Zwycięzca jest zobowiązany przesłać pod adres @ lub w odpowiedzi do 
przesłanej wiadomości o wygranej: 
a) imię i nazwisko 
b) adres korespondencyjny 
c) numer telefonu


7. Nagroda zostanie wydana za pośrednictwem poczty na koszt 
Organizatora w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia otrzymania 
przez Organizatora danych niezbędnych do wysyłki Nagrody.


8. Nie ma możliwości zamiany Nagrody na inną nagrodę rzeczową lub 
pieniężną.


§ 4. Postanowienia końcowe 

1. Treść Regulaminu jest dostępna pod adresem:  
https://uzdrowisko-naleczow.pl/wp-content/uploads/2019/09/Regulamin-
konkursu-jesiennego.pdf


2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w okresie 
trwania Konkursu oraz przedłużenia czasu trwania Konkursu pod 
warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników, a tym 
samym nie pogorszy warunków uczestnictwa.


3. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem 
Regulaminu, Uczestnik Konkursu może zwrócić się do Organizatora o 
wyjaśnienie wątpliwości.


4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie 
mają odpowiednie przepisy polskiego prawa.


5. Udział w Konkursie oznacza zgodę i pełną akceptację warunków 
Konkursu oraz Regulaminu.


6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26.09.2019 roku.


https://uzdrowisko-naleczow.pl/wp-content/uploads/2019/09/Regulamin-konkursu-jesiennego.pdf
https://uzdrowisko-naleczow.pl/wp-content/uploads/2019/09/Regulamin-konkursu-jesiennego.pdf

