
REGULAMIN KONKURSU „Odpalamy Święta na Instagramie” 
 

1. Postanowienia ogólne. 
a. Organizatorami Konkursu „Odpalamy Święta na Instagramie”, zwanym dalej 

KONKURSEM jest Fundacja Gdańska, z siedzibą w Gdańsku, ul. Długi Targ 28/29, 80-
830 Gdańsk, zwana dalej Organizatorem. 

b. Celem konkursu jest promocja przestrzeni Parku Oliwskiego udekorowanego 
iluminacjami świątecznymi. 

c. Konkurs prowadzony za pośrednictwem aplikacji mobilnej Instagram. 
d. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, zajmujących się fotografią amatorsko. 

Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą przedstawicieli 
ustawowych. Z udziału w Konkursie wyłączeni są: 

i. pracownicy Organizatora Konkursu, 
ii. inne osoby związane z przygotowaniem Konkursu 

e. Zaproszenie do udziału w konkursie oraz ogłoszenie jego wyników nastąpi na 
oficjalnym instagramowym profilu Miasta Gdańska, tj. „Gdansk_Official”: 
www.instagram.com/gdansk_official. 

f. Konkurs zorganizowany jest dla osób będących użytkownikami aplikacji mobilnej 
Instagram i posiadających tam profilu otwartego (konto nie może być ustawione jako 
prywatne).  

g. Konkurs odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, zwanego 
dalej REGULAMINEM oraz przepisami prawa polskiego. 

h. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy o grach i zakładach 
wzajemnych. 

i. Nad poprawnym przebiegiem Konkursu czuwać będzie komisja złożona z 
przedstawicieli Organizatora Konkursu – Fundacji Gdańskiej, firmy Multidecor oraz 
prowadzących profil „Gdansk Official”. 

  
2. Temat Konkursu. 

a. Tematem Konkursu jest autorska fotografia Uczestnika Konkursu, przedstawiająca 
świąteczne iluminacje w Parku Oliwskim. Zdjęcia Konkursowe, będące przedmiotem 
oceny konkursowej, mogą przedstawiać według uznania uczestnika Konkursu 
infrastrukturę Parku Oliwskiego, faunę i florę, ciekawe miejsca i kompozycje, osoby 
odwiedzające Park Oliwski - z zastrzeżeniem, że autor Zdjęcia zgłaszanego do 
Konkursu posiada zgodę na wykorzystanie wizerunku osób rozpoznawanych na jego 
pracach. 

  
3. Warunki udziału i przebieg konkursu 

a. Konkurs polega na opublikowaniu przez Uczestników Konkursu na swoich profilach w 
aplikacji Instagram zdjęć spełniających kryteria określone przez Organizatora 
Konkursu. 

b. Konkurs rozpoczyna się 17 grudnia 2016 roku. Zdjęcia opublikowane przed tym 
terminem nie biorą udziału w Konkursie. 

c. Zdjęcia do Konkursu można zgłaszać maksymalnie do 31 stycznia 2017 r., do godz. 
23.59.  

d. Warunkiem koniecznym jest umieszczenie w opisie zdjęcia konkursowego hashtagu 
#odpalamyswieta  

e. Zdjęcia zgłoszone do konkursu muszą być wykonane na terenie Paru Oliwskiego oraz 
przedstawiać elementy iluminacji świątecznych. 

f. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej do 10 lutego 2017 r. 
g. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę Zdjęć. 
h. Udział w Konkursie oznacza jednoczesną akceptację niniejszego regulaminu. 

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie i udostępnianie ich danych 
osobowych zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

http://www.instagram.com/gdansk_official


osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm) wyłącznie na potrzeby niniejszego 
Konkursu (ogłoszenie laureatów Konkursu). 

i. Do Konkursu nie zostaną zakwalifikowane Zdjęcia przedstawiające treści lub motywy 
obraźliwe, niezgodne z polskim prawem, lub też takie, co do których istnieje 
przypuszczenie, iż Uczestnik nie posiada do nich praw autorskich, zgodnie z zapisami 
Regulaminu w części Prawa Autorskie. 

  
4. Nagrody w Konkursie. 

a. Nagrodami w Konkursie jest 5 voucherów o wartości 500 złotych każdy, do 
zrealizowania w jednej z sieci handlowych oferujących sprzęt RTV-AGD. 

b. Laureaci Konkursu  nie mogą wymienić Nagrody na gotówkę. 
c. Laureaci Konkursu mogą odmówić prawa przyjęcia nagrody. 
d. Fundatorem Nagród jest Fundacja Gdańska. 

  
5. Wyłonienie Laureatów 

a. Wyłonienie Laureatów będzie się odbywać przez minimum trzyosobową komisję 
konkursową, składającą się z przedstawicieli Organizatora Konkursu, firmy Multidecor 
oraz zespołu obsługującego instagramowy profil „Gdansk Official”. 

b. Komisja konkursowa w pierwszym etapie dokona wyboru maksymalnie dwudziestu 
zdjęć finałowych, spośród których następnie wskazanych zostanie pięć najlepszych 
zdjęć, których autorzy otrzymają nagrody, o których mowa w pkt. 4 ust. A. niniejszego 
Regulaminu. Przy wyborze Zdjęć komisja konkursowa kierować się będzie oceną 
oryginalności, estetyki wykonania, pomysłowością i kreatywnością – w sposobie 
przedstawienia na Zdjęciach wskazanego przez Organizatora tematu Konkursu. 

c. Decyzja jury w sprawie wyłonienia Laureatów jest ostateczna. 
d. Ogłoszenie wyników odbędzie się na profilu Instagramowym „Gdansk Official”, bez 

zbędnej zwłoki, nie później niż 10.02.2017 r. do godz. 23.59. 
e. O sposobie przekazania Nagrody Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora 

pisemnie, poprzez pocztę elektroniczną. 
 

6. Prawa autorskie 
a. Uczestnik, przystępując do Konkursu potwierdza, że zgłoszone przez niego Zdjęcie jest 

wynikiem jego osobistej twórczości oraz, że przysługują mu autorskie prawa 
majątkowe do Zdjęcia w pełnym zakresie, jak również, że prawa nie są w żaden sposób 
ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. Uczestnik oświadcza, że korzystanie 
ze zgłoszonego do Konkursu Zdjęcia w pełnym zakresie dla realizacji Konkursu i jak 
również w zakresie określonym w Regulaminie, nie będzie naruszało praw osób 
trzecich. 

b. W przypadku zgłoszenia do Konkursu Zdjęcia, co do którego Uczestnik nie dysponuje 
prawami, Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób 
trzecich z tego tytułu, jak również zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów 
poniesionych przez Organizatora w związku z naruszeniem praw autorskich w wyniku 
opublikowania materiału konkursowego w Sieci Internet bez zgody autorów, 
współautorów i/lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. 

  
7. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji 

a. Reklamacje będą przyjmowane wyłącznie drogą pocztową na adres Organizatora 
Konkursu tj. Gdańsk (80-830) ul. Długi Targ 28/29, do dnia 15.02.2016. O przyjęciu 
reklamacji decyduje data otrzymania korespondencji. 

b. Do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji powołana zostanie komisja składająca się z 
przedstawicieli Organizatora, której decyzje będą ostateczne. 

c. Osoba składająca reklamację o podjętej decyzji  zostanie powiadomiona droga 
korespondencyjną. 

  



8. Postanowienia końcowe. 
a. Uczestnik przystępując do Konkursu jednocześnie wyraża zgodę na wszystkie zapisy 

Regulaminu. 
b. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli 

jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków 
uczestnictwa w Konkursie. 

c. Wszelkie spory wynikłe z wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą 
rozstrzygane przez sadem powszechnym właściwym dla siedziby Organizatora. 

 


