
ORGANIZATOR 

Organizatorem konkursu fotograficznego jest STUDIO ATRIUM Lelek, Godlewski Spółka Jawna z 

siedzibą w Bielsku-Białej ul. Malczewskiego 1. 

WARUNKI UDZIAŁU 

1. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna mająca zdolność do 

pełnienia czynności prawnych, mieszkająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i 

spełniająca warunki: 

a) jest właścicielem lub współwłaścicielem domu wybudowanego na podstawie 

dokumentacji nabytej od Organizatora, przedstawionego na przesłanych 

fotografiach, 

b) przesłane fotografie są wynikiem jej twórczości, a ich zamieszczenie w publikacjach 

Organizatora nie będzie naruszać praw osobistych i majątkowych osób trzecich, w 

szczególności praw autorskich lub prawa do wizerunku, oraz że prawa autorskie do 

niego nie są obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich w zakresie objętym 

niniejszym regulaminem,  

c) prawidłowo wypełni formularz zgłoszeniowy z uwzględnieniem wszystkich deklaracji, 

d) udzieli Organizatorowi nieodpłatnej licencji na publikację przesłanych fotografii w 

zakresie: 

1. publicznego udostępniania zdjęcia w Internecie w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

2. zwielokrotnienia egzemplarzy dowolną techniką, w tym drukiem poprzez 

zamieszczenie w katalogach Organizatora oraz za pomocą płyt CD lub DVD, 

wprowadzanie do obrotu zwielokrotnionych egzemplarzy samodzielnie lub w 

połączeniu z innymi zdjęciami oraz publikowanie zdjęć na wszelkich innych 

polach eksploatacji w ramach przygotowanych przez STUDIO ATRIUM 

materiałów prasowych, publikacji w katalogach oraz na stronach internetowych 

będących własnością Organizatora, 

3. zmiany rozdzielczości, formatu oraz ewentualnie inne korekty rozmiaru i 

proporcji zdjęcia, jeżeli będzie to niezbędne dla właściwego korzystania z niego w 

zakresie pól eksploatacji, o których mowa w punkcie d) ust. 2 

2. Każde wykorzystane zdjęcie opatrzone będzie autorem wskazanym w formularzu 

zgłoszeniowym. 

3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez STUDIO 

ATRIUM Lelek, Godlewski Spółka Jawna, ul. Malczewskiego 1 Bielsko-Biała - zgodnie z ustawą 

o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2015 poz. 2135) w celu 

przeprowadzenia konkursu. 

4. Każdy Uczestnik – autor zdjęć  zaakceptowany do profesjonalnej sesji staje się Laureatem i 

otrzymuje nagrodzę rzeczową. 

5. Nagroda nie podlega wymianie, ani jej wartość nie może stanowić ekwiwalentu pieniężnego. 

6. Laureaci zostaną powiadomieni mailowo i telefonicznie o nagrodzie, także wtedy zostaną 

ustalone dogodne dla obu stron terminy profesjonalnej sesji zdjęciowej. 

7. Nagroda zostanie przesłana do Laureata w ciągu 14 dni roboczych. 

8. Nagrodą w konkursie jest ciśnieniowy ekspres do kawy. 



9. Nagroda w czasie trwania konkursu może ulec zmianie, o czym Organizator niezwłocznie 

zawiadamia na stronie internetowej konkursu oraz wprowadzając stosowne korekty do 

regulaminu. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Nadesłane zdjęcia stają się własnością Organizatora i nie podlegają zwrotowi. 

2. Decyzje Organizatora co do wyboru Laureatów są ostateczne dla wszystkich uczestników i nie 

przysługuje od nich odwołanie. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody. 

4. Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu następuje zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych. 

5. Administratorem danych osobowych podawanych w formularzu zgłoszeniowym udziału w 

konkursie jest STUDIO ATRIUM Lelek, Godlewski Spółka Jawna. Dane osobowe uczestników konkursu 

przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 

2015 poz. 2135). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika konkursu jest 

dobrowolne, jednakże konieczne do otrzymania nagrody. Każdy z Uczestników konkursu ma prawo 

dostępu do udostępnionych danych oraz ich poprawienia. Każdy z Uczestników jest uprawniony do 

odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. 


