
Regulamin konkursu 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Organizatorem konkursu fotograficznego „Kalendarz busiarze.com.pl na 2017”, zwanego dalej 

Konkursem jest portal busiarze.com.pl zwana dalej Organizatorem. 

§ 2 

Celem Konkursu jest wyłonienie puli najpiękniejszych, najciekawszych zdjęd, których tematyka 

bezpośrednio wiąże się z pracą zawodową kierowców aut ciężarowych do 3,5 tony i ich krajobrazów. 

§ 3 

W zamierzeniach Organizatora najlepsze i najpopularniejsze zdjęcia określone w § 2 zostaną 

wykorzystane w celu zorganizowania produkcji kalendarza miejskiego busiarze.com.pl na rok 2017. 

§ 4 

Konkurs potrwa od 22 października 2016 r. do 26 listopada 2016 r. 

§ 5 

Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę. 

§ 6 

Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie redakcji Organizatora i na stronach 

portalu busiarze.com.pl. 

II. UCZESTNICY KONKURSU 

§ 6 

1. Konkurs ma charakter otwarty, zaproszenie obejmuje wszystkich zainteresowanych z wyjątkiem 

pracowników Organizatora oraz najbliższych członków ich rodzin. 

2. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyd do prac pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów 

na udział w konkursie. 

III. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

§ 7 

1. Uczestnik może zgłosid na konkurs nie więcej niż 10 fotografii. 

2. Format i technika wykonania fotografii są dowolne. 

3. Zgłoszone na Konkurs fotografie muszą byd opatrzone metryczką zawierającą następujące 

informacje: tytuł, miejsce fotografii oraz nazwę  autora. 

4. Uczestnik konkursu, wysyłając pracę-zgłoszenie do Konkursu, oświadcza, że: 

a) posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym 

do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania, 

b) przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez ograniczeo 

czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z dn. 23 lutego 1994 r)., w tym w szczególności w 

zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach 

internetowych Organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez 

względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu; 

c) zdjęcia nie były uprzednio nigdzie publikowane, przy czym zastrzeżenie to nie obejmuje 

prywatnych galerii zgłaszającego, w tym galerii internetowych. 

d) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres 

zamieszkania, numer telefonu – Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku, 

Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późniejszymi zmianami. 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych 

fotografii w publikacjach związanych z konkursem oraz w innych celach promocyjno-reklamowych. 
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6. Nadesłane fotografie przechodzą na własnośd Organizatora, który ma prawo do nieodpłatnego 

wykorzystania ich na wybranych przez siebie polach eksploatacji w nieograniczonym zakresie. 

7. Fotografie bez dołączonych wymienionych wyżej danych o autorze nie będą brały udziału w 

Konkursie. 

8. Fotografie zgłoszone do Konkursu zostaną umieszczone na stronach internetowych 

portalu www.busiarze.com.pl na podstronach FanPage oraz w galerii fotograficznej na instagramie. 

IV. TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC 

§ 8 

1. Fotografie przyjmowane będą tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty 

internetowej na adres wskazany przez Organizatora konkurs@busiarze.com.pl 

2. Termin zgłaszania fotografii upływa 26 października 2016 r. 

3. Fotografie przesłane po terminie zostaną dołączone do plebiscytu w trakcie jego trwania i ukażą się 

w materiałach promocyjnych. 

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas dostarczania 

danych. 

5. Prace przechodzą na własnośd Organizatora i nie będą zwracane. 

V. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

§ 9 

1. Nagrodami w konkursie będą: 

– publikacja zdjęcia, wraz z podpisem autora, w specjalnej edycji kalendarza busiarze.com.pl na 

2017r.. 

– kalendarz dla wszystkich 12 laureatów. 

2. Nazwiska laureatów oraz ich prace zostaną zaprezentowane na łamach  

portalu www.busiarze.com.pl na podstronach poświęconych konkursowe oraz FanPage i Instagramie 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 10 

Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierowad na adres Organizatora: 

konkurs@busiarze.com.pl. 

§ 11 

W przypadkach nie przewidzianych w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

§ 12 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu 
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