
REGULAMIN FNP 
KONKURS FOTOGRAFICZNY 

„CUDOWNIE JEST BYĆ RAZEM!” 
 

 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Organizatorem Konkursu „CUDOWNIE JEST BYĆ RAZEM!” (zwanym dalej 
Konkursem), jest Wydawnictwo Fundacji Nasza Przyszłość oddział w Szczecinku,  
ul. Klasztorna 16, 78-400 Szczecinek (zwanym dalej Organizatorem).  

1.2. Konkurs jest opublikowany i prowadzony przez Organizatora poprzez miesięcznik  
W Naszej Rodzinie, dostępny odpłatnie na: https://splendor24.pl/. 

1.3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 
wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą 
przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 
1540 z późn. zm.). 
  
1.4. Organizator w kwestiach związanych z przeprowadzaniem konkursów reprezentowany 
jest przez osobę administrującą, będącą pracownikiem redakcji Wydawnictwa FNP (zwaną 
dalej Administratorem).  
  
1.5. Organizator Konkursu korzysta z serwisu Facebook do reklamowania promocji na własną 
odpowiedzialność. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 
Serwis Facebook nie jest współorganizatorem Konkursu i nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności wobec uczestników konkursu. Konkursy nie są w żaden sposób 
sponsorowane, popierane ani przeprowadzane przez serwis Facebook ani z nim związane. 
 
2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną 
zdolność do czynności prawnych. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora.  

2.2. Jeśli do Konkursu chciałaby przystąpić osoba niepełnoletnia – reprezentować taką osobę 
musi pełnoletni opiekun prawny wg wymagań w punkcie 2.1. 

2.3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu 
w całości i Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak 
również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału  
w Konkursie. 

2.4. Uczestnik nie ponosi żadnych opłat z tytułu uczestnictwa w Konkursie.  

2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie 
przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń, 
które mogą w jakikolwiek sposób zakłócić lub uniemożliwić uczestnictwo w Konkursie.  

2.6. Jeżeli warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie pracy (w niniejszym 
przypadku zdjęcia), która stanowi utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  
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o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgłosić można wyłącznie utwór, do którego 
przysługują Uczestnikowi wszystkie prawa autorskie. Zgłoszenie pracy konkursowej przez 
Uczestnika stanowi potwierdzenie, że Uczestnik posiada wszelkie osobiste i majątkowe prawa 
autorskie do pracy konkursowej oraz że nie naruszają one praw osób trzecich. 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU 

3.1. Organizator publikuje reklamę Konkursu w miesięczniku W Naszej Rodzinie, 
zawierającą niezbędne informacje potrzebne Uczestnikowi do podjęcia uczestnictwa w 
Konkursie – instruktaż oraz odniesienie do regulaminu Konkursu, z którym Uczestnik 
powinien się zapoznać.  

3.2. Uczestnik, aby wziąć udział w Konkursie, powinien przesłać na adres mailowy: 
wnr@fnp.pl JEDNO zdjęcie, które przedstawia wyjątkowe chwile spędzone z rodziną. 
Wysyłając mail, należy w tytule wiadomości wpisać hasło: KONKURS.  

3.3. Konkurs potrwa od soboty 1 maja 2021 r. do poniedziałku 31 maja 2021 r. włącznie.   

3.4. Do rozstrzygnięcia Konkursu Organizator powoła komisję konkursową złożoną  
z pracowników redakcji Wydawnictwa Fundacji „Nasza Przyszłość”. Spośród zgłoszonych do 
Konkursu zdjęć, posłanych drogą mailową, Komisja wybierze 13 najciekawszych fotografii i 
nagrodzi ich Autorów (zwanych dalej laureatami), tj. 3 nagrodami głównymi w postaci 
bonów zakupowych o wartości 100 zł (do wykorzystania w sklepie internetowym: 
splendor24.pl) oraz 10 nagrodami książkowymi (do wyboru z kilku przedstawionych 
pozycji, ustalonych przez redakcję).   

3.5. Wyniki konkursu oficjalnie zostaną ogłoszone przez Organizatora w lipcowo-
sierpniowym miesięczniku W Naszej Rodzinie 2021. Wcześniej jednak, do dnia 10 czerwca 
2021 r., Organizator skontaktuje się z wybranymi Laureatami.  

3.6. Organizator, kontaktując się z Laureatami (punkt 3.5.) – 1) poinformuje o wygranej oraz 
poprosi o uzyskanie zgody na publikację przesłanych zdjęć w wakacyjnym numerze 
miesięcznika; 2) w przypadku otrzymania nagrody książkowej – poinformuje o możliwym 
wyborze tytułu i poprosi o wskazanie pozycji spośród proponowanych; 3) poprosi o podanie 
przez Laureata jego danych adresowych, w celu przesłania wygranej. 

3.7. Od dnia kontaktu mailowego z informacją o wygranej, Laureaci zobowiązani są do 
kontaktu z Organizatorem poprzez wiadomość zwrotną wraz z potrzebnymi danymi 
opisanymi w punkcie 3.6. w ciągu 7 dni roboczych. Po tym terminie – nagroda przepada.  

3.8. Organizator dokonuje wysyłki nagrody paczką pocztową bądź kurierem na adres 
wskazany przez Laureata do 1 lipca 2021 r. Organizator ponosi wszelkie koszty zarówno 
nagrody jak i jej wysyłki do Laureata. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
opóźnienia/uszkodzenia w dostawie nagrody, wynikające z przyczyn niezależnych od 
Organizatora.  

3.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody  
z przyczyn wynikających ze strony Laureata, w szczególności za podanie przez Laureata 
nieprawidłowych danych osobowych oraz adresowych potrzebnych do przesłania nagrody. 
Wówczas nagroda przepada. 
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3.10. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę ani nagrodę innego 
rodzaju. 

3.11. Laureat może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny 
ani jakakolwiek inna nagroda. 

3.12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny podatek do uiszczenia, do 
którego mogą być zobowiązani Uczestnicy i Laureaci w związku z udziałem w Konkursie  
i uzyskaniem nagród. 

4. DANE OSOBOWE 

4.1. Uczestnik Konkursu, stosownie do postanowień ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
o danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000), poprzez przystąpienie do Konkursu, 
niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie dobrowolnie zgłoszonych danych osobowych 
przez Organizatora, w celach związanych z Konkursem. 

4.2. Laureat konkursu zobowiązany jest podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres 
zamieszkania). 

4.3. Każdy Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do 
ich poprawiania. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 
maja 2018 r. o ochronie o danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000). 

4.4. Administratorem danych osobowych jest Organizator – Fundacja „Nasza Przyszłość” 
oddział w Szczecinku, ul. Klasztorna 16, 78-400 Szczecinek.  

5. REKLAMACJE 

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni 
zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 
(czternastu) dni od dnia wydania Nagród. 

5.2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 

5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz 
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem 
poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Wiosenny konkurs fotograficzny”. 

5.4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

6.1. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na 
wyłonienie Laureata w sposób niedozwolony, naruszania praw autorskich, dany Uczestnik 
zostanie wykluczony z Konkursu. 

6.2. Wszelkie treści wulgarne, obraźliwe i naruszające wolność oraz uczucia religijne 
drugiego człowieka, w tym Uczestników, dyskwalifikują Uczestnika w Konkursie.  



6.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania 
Konkursu oraz terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, 
publikacji wyników Konkursu. 

6.4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego i inne przepisy prawa. 

6.5. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie: https://www.fnp.pl/fnp/.  
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