
REGULAMIN KONKURSU 

 

I. Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem konkursu jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Bochni z 
siedzibą w Bochni, przy ul. Karosek 25, wpisaną do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie 
pod numerem KRS 000012769, BDO nr 000032394 reprezentowaną przez Zarząd 
Spółdzielni w składzie: 

−  Prezes Zarządu - mgr Tomasz Pławecki, 

−  Wiceprezes Zarządu - mgr Barbara Biernat. 

2. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich, mających pełną zdolność do 
czynności prawnych, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadających 
swobodny dostęp do Internetu. 

3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, jak również członkowie rodzin 
pracowników Organizatora. Przez „członków rodziny” rozumieć należy: wstępnych, 
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia oraz osoby najbliższe. W konkursie nie mogą brać udziału również 
podwykonawcy oraz współpracownicy Organizatora zaangażowani bezpośrednio w 
przygotowanie i prowadzenie konkursu.  

4. W konkursie nie mogą być zgłaszane prace, które były już wcześniej zgłaszane lub 
nagradzane w innych konkursach. 

5. Organizator nie pokrywa oraz nie zwraca kosztów dostępu uczestnika konkursu do medium, 
za pomocą którego może zrealizować zadanie konkursowe.  

6. Organizator czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu zgłoszeń konkursowych 
sprzecznych z Regulaminem, jak też zgłoszeń, które nie spełniają wymogów merytorycznych 
zawartych w poszczególnych punktach Regulaminu lub są niezwiązane z tematyką lub celem 
Konkursu.  

8. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy Regulamin. 

9. Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest sponsorowany, 
ani wspierany przez serwis społecznościowy Facebook, Instagram lub przez ich operatora i 
nie jest z serwisem Facebook, Instagram lub ich operatorami w żaden inny sposób związany. 

II. Zasady  
 

1. Konkurs trwa od 10.02.2019 r. do 31.06.2019 r. do godziny 23:59. 
 



2. Udział w konkursie polega na wysłaniu lub przekazaniu fotografii, tj. materiału zdjęciowego 
zrealizowanego na terenie Bochni oraz dotyczącego marki Organizatora wraz z e-mailem 
kontaktowym Uczestnika. Zgłoszenia należy dokonać poprzez: 

− wysłanie zdjęć poprzez pocztę elektroniczną na adres konkurs@spolembochnia.pl, 
lub 

− wysłanie zdjęć do profilu PSS Społem w Bochni zlokalizowanego pod linkiem: 
https://www.facebook.com/SpolemPSSBochnia/ lub 
https://www.instagram.com/spolem_bochnia/ 

− zamieszczenie zdjęć pod postami dotyczącymi konkursu na profilu 
https://www.facebook.com/SpolemPSSBochnia/ oraz 
https://www.instagram.com/spolem_bochnia/ lub 

− osobiste przekazanie zdjęć w siedzibie PSS Społem w Bochni tj. pod adresem: ul. 
Karosek 25 do pokoju nr 1 lub przekazanie zdjęć w Miejskim Domu Kultury w Bochni 
tj. pod adresem Bochnia ul. Regis 1 do pokoju nr … 

 
3. Wszelkie zgłoszenia, zawierające treści wulgarne lub powszechnie uważane za obraźliwe, 

naruszające dobra osób trzecich bądź Organizatora i jego pracowników będą natychmiast 
usuwane przez Organizatora. Przesłanie zgłoszenia z treściami wulgarnymi lub uważanymi 
powszechnie za obraźliwe więcej niż jeden raz skutkować będzie zgłoszeniem takich osób 
do serwisu Facebook, Instagram a uzasadnionych prawem przypadkach również na Policję.   

 

4. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu konkursu. 
 

5. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie imienia i 
nazwiska Uczestnika związku i w celu związanym z konkursem.  

 

6. Każdy uczestnik ma prawo do jednokrotnego udziału w konkursie. 
 
7. Zgłoszenie konkursowe zawierające materiał zdjęciowy nie może w jakikolwiek sposób być 

opatrzona żadnym znakiem towarowym, czy też dobrem chronionym prawem ani też 
stanowić reklamy lub promocji jakiegokolwiek podmiotu innego niż Organizator. 

8. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych materiałów zdjęciowych z tym, że w ocenie prac 
będą brane pod uwagę:   

− Zgodność z tematem konkursu, 

− Kreatywność i innowacyjność materiału zdjęciowego, 

− Pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu. 
 

III. PRAWA AUTORSKIE  

1. Uczestnik  ma prawo zgłosić materiał zdjęciowy do konkursu, jeżeli jest jedynym twórcą 
materiału konkursowego, a także gdy materiał konkursowy nie narusza dóbr osobistych, 
praw, w szczególności praw autorskich ani pokrewnych osób trzecich, w tym nie zawiera 
elementów mogących być uznanymi za wulgarne, niemoralne, sprzeczne z dobrymi 
obyczajami lub promujące alkohol, narkotyki, przemoc lub inne zachowanie sprzeczne z 
prawem, elementów mogących naruszać ogólnie przyjęte normy, w szczególności obrażać 
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uczucia religijne, stanowić wyraz dyskryminacji, lub też naruszające prawo w innych 
zakresach. 

2. Materiał zdjęciowy stanowiący zgłoszenie konkursowe Uczestnika nie może w jakikolwiek 
sposób być opatrzony znakiem towarowym podmiotu trzeciego, ani też stanowić reklamy 
lub promocji jakiegokolwiek podmiotu innego niż Organizator.  

3. Uczestnik oświadcza, iż jego zgłoszenie konkursowe nie zostało i nie będzie zgłoszone do 
innego konkursu.  

4. Praca konkursowa zgłoszona przez Uczestnika do Konkursu stanowi utwór, w rozumieniu 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zwanej dalej 
„Ustawą”. Uczestnik oświadcza, iż jako twórcy, przysługują mu autorskie prawa majątkowe 
do pracy konkursowej, w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie, jak również, 
że praca konkursowa nie stanowi opracowania w rozumieniu ww. ustawy.   

5. Laureat konkursu, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o wynikach konkursu, zobowiązuje 
się do zawarcia z Organizatorem, w związku z przyznaniem nagrody, pisemnej umowy 
przenoszącej pełnię autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej Uczestnika 
będącego Laureatem na Organizatora, na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili 
przekazania nagrody, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a w szczególności:  

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej dowolną techniką, w tym 
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b) w zakresie obrotu oryginałami pracy konkursowej albo jej egzemplarzami, na których ją 
utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy, 

c) w zakresie korzystania z pracy konkursowej i rozpowszechniania pracy konkursowej w 
sposób inny niż opisany w pkt a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, 
wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie jej w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za 
pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, 
reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach 
wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, 
oznaczania i produkcji towarów, 

d) wykorzystanie dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy oraz innych działań 
marketingowych Organizatora, w tym w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, 
zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w 
serwisach mobilnych, na plakatach oraz bilbordach, w materiałach i gadżetach 
promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji na wszystkich polach eksploatacji 
wskazanych w niniejszym punkcie, 

e) wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych na wszystkich 
polach eksploatacji wskazanych w niniejszym ustępie (rozporządzanie, wykonywanie i 
korzystanie z praw zależnych / z opracowań wraz z prawem do udzielania takich 
zezwoleń osobom trzecim), 

6. W umowie przeniesienia autorskich praw majątkowych Laureat Konkursu przeniesie na 
Organizatora prawa zależne do pracy konkursowej, w tym prawo do zezwalania na 
rozporządzanie i korzystanie z opracowań pracy konkursowej w dowolny sposób, w części i 



całości, na polach eksploatacji wskazanych w ustępie powyższym, wraz z prawem do 
zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takiego opracowania, w tym bez podawania 
imienia, nazwiska twórcy i tytułu pracy. Laureat gwarantuje, że (i) nie zachowuje prawa do 
zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego do pracy konkursowej (ii) nie 
będzie wykonywał swoich osobistych praw autorskich względem Organizatora, w 
szczególności w zakresie nadzoru i upoważnienia Organizatora do wykonywania autorskich 
praw osobistych w jego imieniu.  
 

7. W umowie przeniesienia autorskich praw majątkowych, Strony postanowią, że wraz z 
przeniesieniem autorskich praw majątkowych do prac konkursowych Laureatów, 
Organizator nabywa własność egzemplarzy oraz nośnika, jeśli dotyczy, nagrodzonych 
materiałów zdjęciowych stanowiących zgłoszenie konkursowe.  

 

8. Organizator ma prawo zmniejszenia/skompresowania fotografii zgłoszonych przez 
Uczestnika w ramach pracy konkursowej, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie 
Uczestnika konkursu. 

 

 
IV. Nagrody  

 
1. Organizator wyłoni trzech Laureatów konkursu, którzy zajmą kolejno pierwsze, drugie i 

trzecie miejsca w konkursie. 
 

2. Nagrodami w konkursie są: 

− za zajęcie pierwszego miejsca: Zestaw Garnków marki TEFAL, 

− za zajęcie drugiego miejsca: kolbowy ekspres do kawy marki ARIETE, 

− za zajęcie trzeciego miejsca: 72 częściowy zestaw sztućców marki RONNER. 
 

V. Sposób wyłaniania zwycięzców  
 

1. Wszystkie zgłoszenia zostaną sprawdzone w pierwszej kolejności pod kątem zgodności z 
Regulaminem przez Organizatora. 
 

2. Wszystkie zgodne z Regulaminem zgłoszenia konkursowe zostaną zweryfikowane przez 
Organizatora pod kątem zgodności z tematem zadania konkursowego, pomysłowości, 
oryginalności, barwy oraz jakości przekazu. 

 

3. Laureatem konkursu przestaje być osoba, która nie spełni obowiązku określonych w 
Regulaminie a w szczególności nie zawrze z Organizatorem pisemnej umowy przenoszącej 
pełnię autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej na warunkach określonych w 
Regulaminie. 

 

  
VI. Ogłoszenie zwycięzcy i wydanie nagrody  

 
1. Trzej Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni przez Organizatora w dniu 14.07.2019 r. na 

stronie Facebook oraz Instagram pod adresem:  



https://www.facebook.com/SpolemPSSBochnia/  
oraz  https://www.instagram.com/spolem_bochnia/ 
 

2. W dniu ogłoszenia wyników konkursu Organizator prześle Laureatom konkursu e-maila z 
informacją o wynikach konkursu na adres mailowy przekazany przez nich wraz z materiałem 
zdjęciowym W e-mailu Organizator prześle również Laureatowi projekt umowy o 
przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej, o której mowa w III ust. 
5 Regulaminu. Laureat jest zobowiązany wydrukować umowę w dwóch egzemplarzach, 
uzupełnić swoje dane, podpisać umowę i przekazać do siedziby Organizatora na adres 
wskazany w umowie oba podpisane egzemplarze umowy. Następnie Organizator podpisze 
otrzymane od Laureata egzemplarze umowy i jeden z nich, podpisany przez obie strony, 
odeśle do Laureata.  

 

3. W przypadku, gdy Laureat w ciągu 7 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników konkursu 
nie zgłosi się po odbiór nagrody, Organizator prześle Laureatowi e-mail wyznaczający mu 
dodatkowy 3-dniowy termin do wykonania ww. czynności. W przypadku, jeżeli Laureat nie 
dochowa również dodatkowego terminu, traci prawo do nagrody. W takiej sytuacji 
Organizator zastrzega sobie możliwość przekazania nagrody innemu Uczestnikowi 
konkursu.  

  

VII. Przetwarzanie danych osobowych  
 

1. Uczestnik, przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych 
Organizatorowi danych osobowych przez Organizatora w celach marketingowych i 
związanych z konkursem, w tym w celu wyłaniania i ogłaszania laureatów, przyznawania 
nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Podanie danych wymaganych w tym celu 
Regulaminem jest dobrowolne i niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru 
nagrody.  
 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. 
 

3. Dane osobowe Uczestnika i jego wizerunek może zostać udostępniony odbiorcom takim 

jak: agencje reklamowe współpracujące z Organizatorem, podmioty odpowiedzialne za 

zapewnienie obecności Organizatora w mediach społecznościowych, klientom, 

pracownikom Organizatora, osobom odwiedzającym stronę internetową Organizatora oraz 

profile Organizatora w mediach społecznościowych – Facebook i Instagram. Przetwarzanie 

danych osobowych Organizatora może odbywać się w sposób zautomatyzowany, w tym 

również w formie profilowania. 

 

4. Uczestnikowi przysługuje: 

− prawo dostępu do jego danych oraz otrzymania ich kopii; 

− prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

− prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
Uczestnika; 

− prawo przenoszenia danych; 
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− prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 

5. Uczestnicy konkursu przez dokonanie zgłoszenia akceptują postanowienia niniejszego 
regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z nim.  
 

6. Uczestnik, przystępując do Konkursu, wyraża zgodę Organizatorowi na nieodpłatne 

utrwalenie oraz nieograniczone czasowo oraz terytorialnie wielokrotne rozpowszechnianie 

jego wizerunku, jeżeli taki znajduje się w materiale zdjęciowym zgłoszonym w konkursie, na 

stronie www Organizatora, profilu Organizatora na portalu Facebook, profilu Organizatora 

na portalu Instagram, w materiałach marketingowych przez okres 5 lat. Zgoda obejmuje 

wszystkie pola eksploatacji, w szczególności: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania 

utworów - każdą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, utrwalania, wprowadzania i kopiowania w pamięci 

dowolnej liczby komputerów i w sieciach komputerowych, uruchamiania, korzystania, 

przechowywania i stosowania; wprowadzania i udostępniania w sieci Internet, Intranet; 

wykorzystywania utworów do działań promocyjnych, marketingowych (w tym reklamy), 

sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług 

oraz innych przejawów działalności, we wszelkiego rodzaju prezentacjach, konferencjach 

prasowych, eventach wszelkiego typu, w punktach sprzedaży, samodzielnie lub z innymi 

podmiotami, w tym utrwalania czy eksponowania na bilbordach, reklamach, znaczkach, 

plakietkach, plakatach, opakowaniach, gazetkach lub innych; obrotu oryginałem albo 

egzemplarzami, na których utwory utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem 

oryginału lub egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworów - wykonania, 

wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia i udostępnienia w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; w zakresie dokonywania 

zmian, poprawek (np. poprzez zmianę kolorów, rozmiaru, wycinania fragmentów, 

dodawanie tekstu, obrazu itp.), aktualizacji, adaptacji, uzupełnień utworów i korzystania z 

utworów po wykonanych zmianach w zakresie określonym powyżej, w materiałach 

służących promocji działalności Organizatora, w szczególności na stronie www 

Organizatora, profilu Organizatora, na portalu Organizatora, profilu Organizatora na portalu 

Instagram, w materiałach marketingowych Organizatora. 

7. W przypadku, jeżeli w materiale zdjęciowym stanowiącym zgłoszenie konkursowe 
utrwalono wizerunek osoby trzeciej, Uczestnik biorący udział w konkursie oświadcza, że 
dysponuje pisemną zgodą osoby, której wizerunek utrwalono w materiale zdjęciowym, na 
rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku takiej osoby w ramach zgłoszenia 
konkursowego w czasie nieograniczonym poprzez:  

− rozpowszechnianie wizerunku w celach związanych z Konkursem i jego promocją, w tym 
na stronach wybranych serwisów internetowych Organizatora,  

− wykorzystania wizerunku w reklamie i promocji Organizatora, a w szczególności w 
reklamie prasowej, radiowej, telewizyjnej, internetowej, billboardowej oraz w 
gadżetach reklamowych i promocyjnych. 



8. Organizator może żądać doręczenia od Uczestnika skanu lub oryginału oświadczenia 
dotyczącego zgody na rozpowszechnienie wizerunku, o którym mowa w ust. 7 powyżej, co 
będzie warunkiem dalszego uczestniczenia Uczestnika w Konkursie. 

9. Uczestnik, przystępując do konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 
osobowych zgodnie z wewnętrzną polityką serwisu Facebook i Instagram. 

 

VIII. Reklamacje  
 

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez 
uczestników wyłącznie w formie elektronicznej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, na 
e-mail Organizatora: otk@spolembochnia.pl  przez cały czas trwania konkursu, jednakże nie 
później niż w terminie 3 dni od dnia ukończenia konkursu. Reklamacje wpływające po 
powyższym terminie nie będą rozpatrywane.  
 

2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później 
niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.  
 

3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji e-mailem 
najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 
 

4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. 
 
 

IX. Postanowienia końcowe  
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy Kodeksu cywilnego.  
 

2. Regulamin może ulec zmianie poprzez ogłoszenie nowej treści w Serwisie, o ile zmiana nie 
będzie naruszała praw nabytych Uczestników. 

 

3. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Organizatora.  

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyemitowania konkursu w terminie i w czasie 
określonym w pkt. II. regulaminu z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora.  

 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu. Jest dostępny w siedzibie 
Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem WWW.SPOLEM.BOCHNIA.PL 
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