REGULAMIN KONKURSU
„FOTOGRAFIA SAMOCHODOWA”
(dalej jako: „Regulamin”)
§1
[POSTANOWIENIA OGÓLNE]
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Fotografia samochodowa” i w dalszej części Regulaminu zwany
będzie: "Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu, zwanym dalej „Organizatorem” jest FUJIFILM Europe GmbH Oddział w Polsce, z
siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 178, kod pocztowy: 02-486, wpisany do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 00000347504, REGON 0142214461, NIP 1070015355; adres
strony internetowej: www.fujifilm.eu/pl; rachunek bankowy: 08 1050 0086 1000 0023 4799 9035, ING Bank
Śląski S.A.
3. Konkurs będzie przeprowadzony wyłącznie w Internecie; w serwisie społecznościowym „Facebook”
(www.facebook.com) oraz w aplikacji „Instagram”.
4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 9.06.2017 r. do 9.08.2017 r. (do godziny 23:59:59).
§2
[WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE]
1. Uczestnikiem Konkursu, dalej zwanym „Uczestnikiem”, może być każda osoba fizyczna, która:
a)

jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,

b)

posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

c)

wzięła udział w jednym z warsztatów z fotografii rajdowej, o których mowa na stronie
internetowej
pod
adresem:
http://akademia.fujifilm.pl/warsztaty,fotografia-rajdowa,23,
organizowanych przez Organizatora w terminach: 9.06.2017 r., 10.06.2017 r., 11.06.2017 r.,
2.07.2017 r., 8.07.2017 r., 5.08.2017 r.,

d)

posiada profil użytkownika, oznaczony własnym imieniem i nazwiskiem, w serwisie
społecznościowym Facebook, prowadzonym pod adresem internetowym www.facebook.com lub
posiada własne konto użytkownika w aplikacji „Instagram”,

e)

nie jest pracownikiem Organizatora ani członkiem rodziny pracownika Organizatora.

2. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za
pisemną zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego przedstawioną
Organizatorowi na każde jego żądanie. Brak przedstawienia pisemnej zgody na żądanie Organizatora
wyklucza możliwość uzyskania nagrody lub upominku za wyróżnienie w Konkursie.

§3
[ZASADY KONKURSU]
1. Zadaniem konkursowym Uczestnika Konkursu jest publikacja na swoim profilu użytkownika w serwisie
społecznościowym Facebook na lub na swoim koncie użytkownika w aplikacji „Instagram” co najmniej
jednej autorskiej fotografii o tematyce podanej przez przedstawiciela Organizatora na początku
warsztatów, o których mowa w §2 ust. 1 pkt. c) Regulaminu, z oznaczeniem
#konkurs_fujifilm_autoswiat.
2. Zdjęcie biorące udział w konkursie musi być wykonane podczas warsztatów, o których mowa w §2.1c.
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3. Opublikowane zdjęcie musi być publicznie widoczne, co oznacza, że publiczne musi być konto
użytkownika w aplikacji „Instagram” lub zdjęcie opublikowane w profilu użytkownika w serwisie
społecznościowym Facebook.
4. Zdjęcie biorące udział w konkursie musi być wykonane aparatem serii Fujifilm X lub modelem Fujifilm
GFX 50S. Opisy dopuszczalnych aparatów znajdują się nanastępujących stronach internetowych:
https://www.fujifilm.eu/pl/produkty/aparaty-cyfrowe/gfx,
https://www.fujifilm.eu/pl/produkty/aparaty-cyfrowe/profesjonalne-amatorskie-aparaty-serii-x,
https://www.fujifilm.eu/pl/produkty/aparaty-cyfrowe/aparaty-fotograficzne-z-wymiennymiobiektywami).
5. Przed opublikowaniem zwycięskiego zdjęcia przedstawiciel Organizatora skontaktuje się z jego
autorem za pośrednictwem wiadomości e-mail w celu otrzymania zdjęcia z zapisanymi danymi exif dla
potwierdzenia, że zdjecie zostało wykonane aparatem serii X lub modelem GFX 50S.
6. W konkursie mogą brać udział zdjęcia poddane postprodukcji, jednakże nie może wystąpić wątpliwość
co do faktu, że zostało ono wykonane podczas warsztatów, o których mowa w §2 ust. 1 pkt. c).
7. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie fotografie wykonane samodzielnie przez Uczestnika i
opublikowana zgodnie z zasadami, o których mowa w §3 ust. 1 i 2 najpóźniej w dniu:
a. 14.06.2017 dla uczestników warsztatów, które odbywają się w dniach 9.06.2017, 10.06.2017,
11.06.2017,
b. 6.07.2017 dla uczestników warsztatów, które odbywają się 2.07.2017,
c. 12.07.2017 dla uczestników warsztatów, które odbywają się 8.07.2017,
d. 9 sierpnia 2017 dla uczestników warsztatów, które odbywają się 5.08.2017.

8. Każdy Uczestnik może opublikować dowolną liczbę własnych, autorskich fotografii. W ramach
Konkursu pod uwagę brane będą wyłącznie fotografie publicznie widoczne i opatrzone hasztagiem
#konkurs_fujifilm_autoswiat.
9. Fotografie muszą stanowić prace indywidualne. Fotografie autorstwa więcej niż jednej osoby nie będą
rozpatrywane brane pod uwagę w Konkursie. W przypadku opublikowania fotografii przez więcej niż
jedną osobę, za Uczestnika Konkursu uznana będzie ta osoba, która opublikowała zdjęcie jako
pierwsza, chyba że inna osoba dowiedzie u Organizatora swoich praw autorskich do zdjęcia.
10.

Zgłaszając swoje zdjęcie uczestnik udziela Organizatorowi nieodwołalnej zgody na publikowanie
wykonanej przez niego fotografii, z oznaczeniem autora przez wskazanie jego imienia i nazwiska, na
stronie internetowej www.autoswiat.pl, w tygodniku Auto Świat i na facebookowych stronach Fujifilm
Poland, Jeep Polska, autoswiat.pl.

§4
[WYRÓŻNIENIA I NAGRODA GŁÓWNA]
1. Po każdym z warsztatów, o których mowa w §2 ust. 1 pkt. c), zostaną wybrani dwaj autorzy
najlepszych fotografii wykonanych podczas danego warsztatu. Osoby te zdobędą wyróżnienia i
otrzymają drobne upominki ufundowane przez firmę FCA Poland S.A. Warsztaty odbywające się w
dniach 9.06, 10.06 oraz 11.06.2017 ze względu na niewielką liczbę uczestników tych warsztatów oraz
fakt, że odbywają się w ramach jednego wydarzeniu zwanego Jeep Camp, traktowane będą jako jeden
warsztat w rozumieniu niniejszego ustępu, tj. spośród wszystkich ich uczestników wybrani zostaną
dwaj autorzy najlepszych fotografii. Łącznie przyznanych zostanie 8 wyróżnień.
2. Spośród 8 wyróżnionych zdjęć wybrane zostanie najlepsze, a jego autor otrzyma nagrodę główną.
3. Przyrzeczoną przez Organizatora nagrodą główną jest aparat Fujifilm X-T20 z obiektywem Fujinon
XC16-50 o wartości 4.399,00 złotych.
4. Zdobywcą nagrody głównej w Konkursie będzie Uczestnik, który wykona i opublikuje najlepszą
fotografię, zgodnie z ust. 4 poniżej.
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5. Najlepsza fotografia zostanie wybrana spośród fotografii Uczestników Konkursu przez fotografa Jacka
Boneckiego, według jego niezależnej oceny, dokonywanej z uwzględnieniem walorów estetycznych
fotografii, kompozycji obrazu oraz stopnia oryginalności i zgodności z tematem.
6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody głównej czy upominku za wyróżnienie, wytypowani
Uczestnicy powinni zgłosić chęć ich odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
x@fujifilm.pl w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia opublikowania wyników Konkursu, zgodnie z § 5
poniżej, pod rygorem wygaśnięcia prawa do odbioru nagrody głównej.
7. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie wytypowany przedstawiciel Organizatora.
§5
[ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU]
1. Wyróżnione zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej www.auto-swiat.pl w dniach:
a. 16.06.2017 – wyróżnienia dla osób biorących udział w warsztatach w dniach 9.06, 10.06 lub
11.06.2017,
b. 7.07.2017 – wyróżnienia dla osób biorących udział w warsztatach w dniu 2.07.2017,
c. 14.07.2017 – wyróżnienia dla osób biorących udział w warsztatach w dniu 8.07.2017,
d. 11.08.2017 – wyróżnienia dla osób biorących udział w warsztatach w dniu 5.08.2017.
2. Zwycięskie zdjęcie, którego autor otrzyma nagrodę główną, zostanie opublikowane na stronie
internetowej www.auto-swiat.pl w dniu 11.08.2017.
3. Publikacja wyników Konkursu obejmować będzie co najmniej publikację imion i nazwisk zdobywcy
nagrody głównej oraz zdobywców wyróżnień, na co Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę poprzez
wzięcie w nim udziału.
§6
[WARUNKI WYDANIA NAGRODY I DANE UCZESTNIKÓW KONKURSU]
1. Warunkiem i w celu uzyskania nagrody głównej lub wyróżnienia konieczne jest podanie przez
Uczestnika Konkursu, na wezwanie Organizatora prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia,
nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, adresu zamieszkania, numeru tel. kontaktowego.
Wezwanie Organizatora do podania takich danych musi być złożone za pośrednictwem poczty e-mail.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie
podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody głównej lub upominku za
wyróżnienie.
3. Warunkiem uzyskania nagrody głównej lub wyróżnienia jest złożenie przez Uczestnika Konkursu, za
pośrednictwem poczty e-mail, oświadczenia o następującej treści: „Oświadczam że jestem wyłącznym
autorem i właścicielem fotografii zgłoszonej przeze mnie do Konkursu „Fotografia samochodowa” i
przysługuje mi pełny zakres majątkowych i osobistych praw autorskich do fotografii”. Organizator ma
prawo zażądać złożenia takiego oświadczenia przez Uczestnika w formie pisemnej.
§7
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od pierwszego dnia okresu, o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszego
Regulaminu.
2. Organizator zobowiązuje się pokryć koszty podatku należnego od Uczestnika Konkursu w związku z
uzyskaniem przez niego nagrody głównej. Organizator zobowiązuje się nie pobierać od zdobywcy
nagrody głównej środków pieniężnych potrzebnych na zapłatę kwoty podatku, stosownie do art. 41
ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i zapłacić tę kwotę z
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własnych środków. Organizator zobowiązuje się dopełnić wszelkich formalności związanych z
obliczeniem i wpłaceniem podatku.
3. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, w okresie trwania Konkursu, o
ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmieniony Regulamin
obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.akademia.fujifilm.pl
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