
Regulamin Konkursu 
„Dekoracje na przyjęciu komunijnym mojego dziecka w 2016 roku”

Organizator:
Organizatorem Konkursu jest operator serwisu www.zlotyaniol.pl firma OMS s.c. z siedzibą
w Poznaniu przy ulicy Koronkarskiej 10, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dzia alno ci Gospodarczej, posiadaj ca numery REGON 36320366 oraz NIP ł ś ą
7822599819 

Uczestnik:
1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która:
- zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
- oraz w okresie od 02.12.2016r. do 11.12.2016r. prześle na adres mailowy 
kontakt@zlotyaniol.pl w tytule wpisując KONKURS co najmniej jedno zdjęcie zgłaszając je
do Konkursu
- oraz spełni warunki określone w punkcie „III WARUNKI UCZESTNICTWA W 
KONKURSIE”.
2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za uprzednią, pisemną 
zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych. Skan takiej zgody należy wysłać na adres
kontakt@zlotyaniol.pl
3. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, członkowie ich rodzin 
oraz inne osoby bezpośrednio lub pośrednio związane z organizacją i realizacją Konkursu.

I. CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 02.12.2016r. i trwa do 11.12.2016r. włącznie.

II. TEMAT KONKURSU

1.Tematem konkursu jest „Dekoracje na przyjęciu komunijnym mojego dziecka w 2016 
roku”.
2. Nadesłane zdjęcia powinny przedstawiać momenty uchwycone w dniu Pierwszej 
Komunii Świętej, w czasie przygotowań do niej lub podczas „Białego Tygodnia”.
3. Na zdjęciach powinny być widoczne dekoracje i/lub dodatki dla dziecka zakupione w 
sklepie internetowym ZlotyAniol.pl.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Do Konkursu można zgłaszać 
jedynie zdjęcia, których autorem jest osoba zgłaszająca.
2. Każdy Uczestnik Konkursu powinien w okresie od 02.12.2016r. do 11.12.2016r. przesłać
zgłoszenie na adres kontakt@zlotyaniol.pl i załączyć w nim:

• zdjęcie/zdjęcia zgłaszane do konkursu,
• dane Uczestnika: imię i nazwisko, adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer 
  mieszkania, kod, miejscowość), telefon kontaktowy, adres e-mail.
• klauzulę o treści: „Ja (imię i nazwisko) udzielam zgody Organizatorowi na   
  nieodpłatne wykorzystanie oraz publikowanie przesłanych fotografii w mediach 
  internetowych oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i        
  marketingowych.”,

3. Nadesłane zdjęcia powinny spełniać warunki opisane w punkcie „II TEMAT 
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KONKURSU”.
4. Przesłanie zgłoszenia konkursowego, tym samym udział w niniejszym konkursie jest 
równoznaczne z oświadczeniem, iż:

• zgłoszona do Konkursu fotografia jest autorstwa Uczestnika i przysługuje mu do 
niej całość praw autorskich,
• Uczestnik posiada zgodę osób widniejących na przesłanych fotografiach na 
rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w materiałach 
promocyjnych związanych z Konkursem, także podawanych do publicznej 
wiadomości na portalach internetowych oraz wykorzystywanie ich w celach 
promocyjnych i marketingowych Organizatora.

5. Uczestnik Konkursu wysyłając Zgłoszenie oświadcza tym samym, iż akceptuje 
Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.
6. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną ilość zdjęć.
7. Zgłoszone do Konkursu fotografie muszą być w formacie JPG, a wielkość przesyłanego 
pliku nie może przekroczyć 1MB
8. Zabronione jest składanie prac sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami – takie 
zgłoszenia nie będą brały udziału w Konkursie. O tym, że praca narusza powyższe zasady
decyduje ocena Organizatora.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć, które nie spełniają warunków 
Konkursu.

IV. OCENA FOTOGRAFII BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE

1. Jury powołane przez Organizatora wyłoni zwycięzców Konkursu, którzy przesłali 
najciekawsze zdjęcia.
2. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości do dnia 14.12.2016r. na 
stronie internetowej https://www.facebook.com/pages/Złoty-Anioł/571814116206446
3. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.

V. NAGRODY W KONKURSIE

1. Nagrody rzeczowe w Konkursie to: 9 zestawów dekoracji świątecznych (3x nagroda za I
miejsce, 3x nagroda za II miejsce oraz 3x nagroda za III miejsce)
2. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w ciągu 7 dni roboczych od
daty rozstrzygnięcia Konkursu, na adres e-mail i telefonicznie.
3. Nagrody zostaną wysłane Zwycięzcom Konkursu w terminie nieprzekraczającym 7 dni 
roboczych od daty ogłoszenia wyników.
4. Nagroda zawiera część pieniężną o wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej 
wymienionej w ust. 1.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub opóźnione otrzymanie 
od Uczestnika Zgłoszenia z przyczyn od niego niezależnych.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników 
postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie 
sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi 
obyczajami albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować 
zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi i zwierząt. Organizator zastrzega sobie prawo do 
dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w 
związku z niespełnieniem przez danego Użytkownika wymogów określonych w zdaniu 
poprzednim.



3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody z 
przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w 
komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
5. Za Uczestników, którzy otrzymają nagrody Organizator odprowadzi zryczałtowany 
podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody.
6. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent 
pieniężny.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej ZlotyAniol.pl
2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za 
wykorzystanie w jakikolwiek sposób przez Organizatora elementów Zgłoszenia.
3. Przesyłając Zgłoszenie do Konkursu na adres mailowy kontakt@zlotyaniol.pl, Uczestnik
potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.
4. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego 
danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych 
Organizatora. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest 
OMS s.c. z siedzib  w Poznaniu, ul. Koronkarska 10ą . Dane osobowe przetwarzane są w 
celu przeprowadzenia Konkursu w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec 
Uczestników. Informacje dotyczące Uczestników mogą być przekazane do Urzędu 
Skarbowego, kurierowi oraz innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich 
przepisów prawa. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych 
osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania 
usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu 
otrzymania nagrody w Konkursie.
5. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 
Regulaminie lub przekażą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną automatycznie 
wykluczone z udziału w Konkursie.


