
Regulamin konkursu fotograficznego „Dom w obiektywie” 1 października – 31 grudnia 2017 r.

Organizatorem  konkursu  fotograficznego  „Dom  w  obiektywie”  jest  Barbara  Mendel,  prowadząca  działalność
gospodarczą ARCHON+ Biuro Projektów, z siedzibą w Myślenicach przy ul. Słowackiego 86, NIP PL 6811003225, Regon
350786877  (dalej  ARCHON+),  wpisaną  do  Ewidencji  Działalności  Gospodarczej  pod  numerem  1630/90,  wpisu
dokonano w dniu 1990-11-28 w Urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach. 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 
1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która

mieszka na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz spełnia następujące warunki:
a) ukończyła 18 lat
b) jest  właścicielem  lub  współwłaścicielem  -  na  zasadach  wspólności  majątkowej  małżeńskiej,  w  chwili

przystąpienia do konkursu, domu wybudowanego według projektu Organizatora
c) nadesłane  zdjęcia  są  wynikiem  jej  twórczości  i  ich  zamieszczenie  w  publikowanych  katalogach  i  na

stronach  internetowych  Organizatora  nie  narusza  praw  osobistych  lub  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

d) prześle zdjęcia zrealizowanego domu według projektu Organizatora
e) prawidłowo wypełni formularz zgłoszeniowy udziału w konkursie, zamieszczony na stronie www.archon.pl

(prawidłowo wypełniony formularz oznacza zaznaczenie wszystkich wymaganych pól formularza) 
f) udzieli nieodpłatnej licencji Organizatorowi na korzystanie z nadesłanych zdjęć 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  ARCHON+  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 f) ust. 2

2. Brak  wskazania  w formularzu  konkursowym autora zdjęć oznacza,  że  każde publikowane zdjęcie  zostanie
podpisane nazwą własną projektu domu Organizatora, według którego został wybudowany prezentowany na
zdjęciu dom.

3. Zdjęcia nadesłane w inny sposób nie będą brały udziału w konkursie.
4. Udział  w  jednej  edycji  konkursu  nie  wyklucza  możliwości  uczestnictwa  w  kolejnych  edycjach,  ale  pod

warunkiem nadesłania do Organizatora konkursu, innych, nie przesłanych dotychczas zdjęć z realizacji według
projektu Organizatora.

5. Uczestnik  konkursu  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  przez  ARCHON+  Biuro
Projektów Barbara Mendel, z siedzibą w Myślenicach (32-400), ul. Słowackiego 86 - zgodnie z ustawą 
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2015 poz. 2135) w celu przeprowadzenia
konkursu fotograficznego "Dom w Obiektywie”.

ZASADY I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA KONKURSU 
1. Edycja konkursu trwa 3 miesiące od 1.10.2017 r. - 31.12.2017 r. 
2. Komisja konkursowa spośród nadesłanych zdjęć z realizacji wybierze najlepsze, które zostaną nagrodzone. 
3. Nagroda nie podlega wymianie na inną, ani jej wartość nie może stanowić ekwiwalentu pieniężnego. 
4. Rozstrzygniecie każdej z edycji konkursu zostanie ogłoszone nie później niż 14 dni od daty zakończenia danej

edycji. 
5. Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.archon.pl. 
6. Laureaci kolejnych edycji zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie lub e-mailowo w terminie do 14 dni

od daty rozstrzygnięcia konkursu. 
7. Nagroda zostanie przesłana do Laureata w ciągu 14 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia konkursu. 
8. Nagroda  nieodebrana  w  ciągu  6  tygodniu  od  dnia  ogłoszenia  wyników,  ulega  przepadkowi  i  pozostaje

własnością Organizatora. 
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NAGRODY W KONKURSIE 
1. Nagrodą Główną w konkursie fotograficznym jest  zestaw walizek na kółkach marki  Wittchen ufundowany

przez ARCHON+ Biuro Projektów  oraz wejście rodzinne OPEN na Chochołowskie Termy Sp. z o.  o. Łączna
wartość nagród to 1250,38 zł brutto

2. Nagrodami dodatkowymi są:
1. II miejsce: wejście rodzinne OPEN na Chochołowskie Termy Sp. z o. o. - o wartości 445 zł brutto
2. III miejsce: wejście rodzinne OPEN na Chochołowskie Termy Sp. z o. o. - o wartości 445 zł brutto

3. Wejście rodzinne OPEN rozumiane jest jako 5 voucherów OPEN na strefę Basenową i Saunarium (Saunarium
jest strefą nietekstylną, dozwoloną dla osób powyżej 18 roku życia)

4. Dodatkowo  wszyscy  uczestnicy  konkursu  otrzymają  zestawy  upominków  firmowych  Biura  Projektów
ARCHON+. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Nadesłane zdjęcia stają się własnością Organizatora i nie podlegają zwrotowi. ARCHON+ Biuro Projektów, 
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2. Decyzje komisji 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

Barbara Mendel prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: ARCHON+ Biuro Projektów Barbara Mendel,
z siedzibą w Myślenicach (32-400), ul. Słowackiego 86. 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. 
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