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REGULAMIN KONKURSU  

WARSZTATY NA WYSPACH ZIELONEGO PRZYLĄDKA 

(„Regulamin”) 

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Warsztaty na Wyspach Zielonego Przylądka z Szymonem 
Szcześniakiem” („Konkurs”). Niniejszy Regulamin określa warunki udziału w Konkursie oraz 
warsztatach fotograficznych będących nagroda główną w Konkursie. 

2. Organizatorem Konkursu oraz Warsztatów Fotograficznych jest FUJIFILM Europe GmbH (spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce („Organizator” lub „Fujifilm”). Poniżej dane 
adresowe i rejestrowe Organizatora: 

Al. Jerozolimskie 178 

02-486 Warszawa  

Polska 

www.fujifilm.eu/pl 

Rejestracja w Sądzie Rejonowym  dla m.st.Warszawa w Warszawie 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS 00000347504, REGON 0142214461, NIP 1070015355 

Konto: 08 1050 0086 1000 0023 4799 9035, ING Bank Śląski S.A. 

3. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych, nie będąca pracownikiem Organizatora ani członkiem rodziny pracownika 
Organizatora, spełniająca warunki opisane w niniejszym Regulaminie („Uczestnik”).  

4. Nagrodą główną w Konkursie jest wyjazd i udział zwycięskiego Uczestnika w Warsztatach 
fotograficznych na Wyspach Zielonego Przylądka z ambasadorem Fujifilm Szymonem 
Szcześniakiem, organizowanych przez Organizatora, które odbędą się na Wyspach Zielonego 
Przylądka w dniach 8-15 lipca 2018 r. („Warsztaty”). Zwycięski Uczestnik Konkursu w ramach 
Warsztatów weźmie udział w testowaniu aparatu Fujifilm X-T100 oraz filmie dokumentalnym, 
który powstanie na Wyspach Zielonego Przylądka. W ramach Warsztatów Organizator zapewnia 
koszt przelotu, zakwaterowania, lokalnego transportu i częściowo wyżywienia na Wyspach 
Zielonego Przylądka. Warunkiem udziału zwycięskiego Uczestnika w Warsztatach jest również 
posiadanie paszportu, ważnego minimum 6 miesięcy od daty powrotu do Polski. 

5. Konkurs składa się z 3 etapów. 

5.1. Pierwszy etap Konkursu: 

5.1.1. Pierwszy etap trwa od 30 maja do 10 czerwca 2018 r. Udział w Konkursie jest możliwy za 
pośrednictwem strony internetowej: akademia.fujifilm.pl/konkurs. W ramach pierwszego etapu 
zadaniem Uczestnika jest przesłanie aplikacji i 10 wybranych zdjęć ze swojego portfolio, podanie 
danych osobowych (imię, nazwisko, adres mailowy, wiek). Fakultatywnie Uczestnik może przesłać: 

a) do 3 linków do wykonanych przez siebie filmów video;  

b) adresy swoich kont w mediach społecznościowych. 

5.1.2. Dnia 11 czerwca 2018 r. zostanie wyłonionych 15 najlepszych Uczestników z pierwszego 
etapu. Ich aplikacje z pierwszego etapu zostaną zaprezentowane na 
stronie academia.fujifilm.pl tego samego dnia. Dnia 8 czerwca 2018 r. Uczestnicy, o których mowa 
w niniejszym ustępie otrzymają kolejne zadanie w ramach drugiego etapu. 
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5.2. Drugi etap Konkursu: 

5.2.1. Drugi etap trwa od 11 do 17 czerwca 2018 r. 15 najlepszych Uczestników z pierwszego etapu 
otrzyma do wykonania mailowo zadanie, które ponadto będzie wskazane na stronie 
internetowej akademia.fujifilm.pl. Niewzięcie udziału w drugim etapie dyskwalifikuje Uczestnika z 
Konkursu. 

5.2.2. Dnia 18 czerwca 2018 r. zostanie wyłonionych 5 Uczestników spośród Uczestników biorących 
udział w drugim etapie, którzy najlepiej wykonali zadanie drugiego etapu. 

5.3. Trzeci etap Konkursu: 

5.3.1. 5 najlepszych Uczestników drugiego etapu zostanie zaproszonych na finałowy etap Konkursu 
do Warszawy na dzień 21 czerwca 2018 r. Koszty krajowych podróży 5 Uczestników pokryje 
Organizator. Niewzięcie udziału w ostatnim etapie dyskwalifikuje Uczestnika z Konkursu.  

5.3.2. Uczestnik trzeciego etapu jest zobowiązany do wykonania zadań zgodnie z instrukcjami 
podanymi na stronie internetowej akademia.fujifilm.pl.  

5.3.3. Dnia 21 czerwca wieczorem ogłoszony zostanie zwycięzca Konkursu, który jest zobowiązany 
w terminie 24 godzin od otrzymania zawiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody, do 
potwierdzenia przyjęcia nagrody głównej tj. udziału w Warsztatach. Zadaniem i obowiązkiem 
zwycięskiego Uczestnika w ramach Warsztatów jest wykonanie testu aparatu X-T100 oraz udział w 
filmie dokumentalnym, który powstanie podczas wyjazdu na Wyspy Zielonego Przylądka. Wyjazd 
odbywa się w ramach muzycznych podróży World Orchestra - https://www.worldorchestra.com/. 
Partnerem wyprawy na Wyspy Zielonego Przylądka w dniach 8-15 lipca 2018 r. jest Fujifilm.   

6. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na przyznanie prawa 
Fujifilm do dalszej publikacji wgranych zdjęć. Poprzez udział w Konkursie Uczestnik udziela 
nieodwołalnej zgody Organizatorowi na publikowanie wykonanych przez niego fotografii, z 
oznaczeniem autora, w Internecie, na stronach internetowych, w tym na stronie Organizatora, jak 
również na opublikowanie projektu w ramach galerii, wystaw lub ekspozycji przygotowanych przez 
Organizatora. Zgoda Uczestnika na publikację projektu fotograficznego ma charakter niewyłącznej 
licencji, udzielanej w zamian za udział w Konkursie.  

7. Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie przez Uczestnika Konkursu na prośbę Organizatora, 
za pośrednictwem poczty e-mail, oświadczenia o następującej treści: Oświadczam, że jestem 
wyłącznym autorem i właścicielem fotografii/filmów video, zgłoszonych przeze mnie do Konkursu 
pod nazwą „Warsztaty na Wyspach Zielonego Przylądka z Szymonem Szcześniakiem” i przysługuje 
mi pełny zakres majątkowych i osobistych praw autorskich do fotografii/filmów video. Organizator 
ma prawo zażądać złożenia takiego oświadczenia przez Uczestnika w formie pisemnej.  

8. Zwycięski Uczestnik wyraża zgodę na testowanie aparatu Fujifilm X-T100 oraz udział w filmie 
dokumentalnym, który powstanie na Wyspach Zielonego Przylądka. 

9. Organizator może w miejsce osoby, która nie potwierdziła w terminie 24 godzin udziału w 
Warsztatach lub utraciła prawo do udziału w Warsztatach, wybrać innego Uczestnika etapu 
trzeciego, który z pozostałych Uczestników najlepiej wykonał zadanie. Wytypowany Uczestnik jest 
zobowiązany w terminie 24 godzin od otrzymania zawiadomienia, pod rygorem utraty prawa do 
nagrody, do potwierdzenia przyjęcia nagrody głównej tj. udziału w Warsztatach. W przypadku nie 
potwierdzenia w wymaganym terminie udziału w Warsztatach lub utraty prawa do udziału w 
Warsztatach, Organizator jest uprawniony do powtórzenia procedury wskazanej w zdaniu 
poprzedzającym względem kolejnego wytypowanego Uczestnika spośród pozostałych 
Uczestników etapu trzeciego, aż do ostatecznego przyjęcia nagrody głównej przez Uczestnika tj. 
udziału w Warsztatach. 

10. Organizator jest uprawniony do tego, aby zweryfikować wiek Uczestnika, prosząc o przesłanie do 
wglądu na adres e-mailowy skanu dowodu Uczestnika. Nieprzesłanie skanu dowodu wyklucza 
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Uczestnika z możliwości udziału w Konkursie i Warsztatach.  Po zweryfikowaniu wieku uczestnika, 
skan zostanie usunięty przez Organizatora. 

11. Podanie danych osobowych w ramach zgłoszenia do Konkursu jest dobrowolne, jednak niezbędne 
do wzięcia udziału w Konkursie i Warsztatach. 

12. Administratorem danych udostępnionych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. 

13. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) (Dz. Urz. 
UE L119/1) w celu udziału Uczestników w Konkursie w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

14. Dane osobowe Uczestnika będą przekazywane do państwa trzeciego – Republiki Zielonego 
Przylądka. Dane będą należycie chronione w oparciu o standardowe klauzule umowne. 

15. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny na przeprowadzenie i 
ukończenie Konkursu. 

16. W niektórych sytuacjach Organizator ma prawo przekazywać dane osobowe Uczestnika innym 
odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do zrealizowania Konkursu. Organizator będzie w takim 
przypadku przekazywać dane osobowe dwóm grupom odbiorców: osobom upoważnionym przez 
Organizatora, pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych 
osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom przetwarzającym, którym 
Organizator powierzy przetwarzanie danych osobowych oraz innym odbiorcom danych. 

17. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. 

18. Na działania Organizatora jako administratora danych przysługuje Uczestnikowi skarga do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

19. Podanie przez Uczestnika danych osobowych, jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym 
lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy. 

20. W stosunku do Uczestnika nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

21. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.  

22. Dokonując zgłoszenia do Konkursu Uczestnik akceptuje warunki określone w niniejszym 
Regulaminie. 

23. Regulamin  jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.  

24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

 
 


