
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Regulamin konkursu na „Zrób zdjęcie pod trzepakiem!”: 
 
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez PT M. Ignaciuk 

i T.Dąbrowski spółka cywilna z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 96/406, 80-557,  
zwanym dalej Organizatorem. 

 
2. Konkurs rozpoczyna się 13 lutego 2017r i trwa do 31 marca 2017r. do godz. 24.00. 

 

3. Konkurs jest prowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
II. Cel i tematyka konkursu 
 
Celem Konkursu jest wykonanie fotografii osoby/grupy osób z wykorzystaniem trzepaka/na tle 

trzepaka. Dopuszcza się zarejestrowanie zdjęć również w innych miejscach, jeśli nie jest to plac street 

workout, siłownia zewnętrzna lub plac zabaw. Tematyką Konkursu są różnorodne, jak najbardziej 
kreatywne ćwiczenia street workout, pole dance, parkour lub pokrewne. W konkursie chodzi o to by 

każde zdjęcie przedstawiało człowieka (nie musi być cała postać), a najważniejsze jest by był 
rozpoznawalny trzepak lub jak najbardziej kreatywne miejsce w którym dana osoba ćwiczy na 

zewnątrz. 
 
III. Uczestnicy konkursu 
 
Konkurs "Zrób zdjęcie pod trzepakiem!” adresowany jest do osób fizycznych będących obywatelami RP 

oraz wszystkich gmin, ośrodków wypoczynkowych, spółdzielni mieszkaniowych, szkół usytuowanych 

na terytorium Polski . 
 
IV. Zgłaszanie prac 

 
1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez udostępnienie zdjęcia na portalu 
www.facebook.com/podtrzepakiem z dopiskiem ‘#podtrzepakiem’ oraz wysłania formularza 

zgłoszeniowego wraz z fotografią na adres biuro@podtrzepakiem.pl.  
a) Formularz zgłoszeniowy powinien zawierać imię i nazwisko bądź nazwę placówki, 
adres korespondencyjny, dane telefoniczne oraz adres e-mail. 

2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 zdjęcie. 

3. Pod ocenę będą brane zdjęcia opublikowane do 31 marca 2017r do godz. 24.00.  
4. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających 

zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na globalnych zmianach - rozjaśnianiu, 
kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne. 
Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostaną zdyskwalifikowane.  
5. Fotografie zgłaszane na Konkurs mogą być wcześniej nagradzane w innych 
konkursach. 6. Zdjęcia mogą opublikować tylko ich autorzy.  
7. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.  
8. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na: 
Zamieszczenie fotografii w Galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika 

Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika 

Konkursu na stronie www.podtrzepakiem.pl oraz www.facebook.com/podtrzepakiem. 
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9.Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, jednorazowej reprodukcji nagrodzonych i 
wyróżnionych prac w formie: na stronie internetowej, na stronie www.facebook.com/podtrzepakiem. 

 
10.Opublikowanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały 

praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, 

oraz że osoba publikująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na 
fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie 
opisanym w punkcie 9. Uczestnik konkursu publikując zdjęcie oświadcza, iż zwalnia Organizatorów z 

odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych wynikające z nieuprawnionego rozpowszechnienia 

wizerunku oraz naruszenia autorskich praw majątkowych należących do innych osób. 
 
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw 
określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie 
odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń 
odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. 
 
 
 
V. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu 
 
1.Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.  
2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę 
wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii. 
3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze jedną pracę, która zajmie pierwsze miejsce. 
4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.  
5. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione drogą 
elektroniczną.  
6. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronach www.podtrzepakiem.pl oraz 

www.facebook.com/podtrzepakiem do dnia 07.04.2017r.  
7. Prezentacja przesłanych prac oraz zwycięzcy Konkursu nastąpi na stronie 
www.podtrzepakiem.pl oraz www.facebook.com/podtrzepakiem, na co Uczestnik konkursu wyraża 
nieodwołalną zgodę. 
 
VI. Nagrody 
 
 

1. Zwycięzca Konkursu otrzyma następujące nagrody: 
 

 
• za zajęcie I miejsca – „Zestaw Ogrodowy” producenta: sprzęt typu street workout o wartości 
3550 zł brutto wraz z dostawą do wskazanego miejsca. 
UWAGA 2. Warunkiem rozstrzygnięcia konkursu w formie wydania nagrody jest wpłynięcie min. 15 
zdjęć konkusowych. 
 
 

VII. Dane osobowe 
 

1. Dane osobowe Uczestników, będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie 

danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyłonienia 
Zwycięzcy oraz dostarczenia i realizacji nagrody, a także w celu ogłoszenia wyników konkursu. 

 

2. Administratorem danych osobowych są Maciej Ignaciuk oraz Tomasz Dąbrowski jako 
wspólnicy spółki cywilnej o nazwie PT M.Ignaciuk, T.Dąbrowski Spólka Cywilna. 

 

3. Udział w konkursie oraz przekazanie danych osobowych przez Uczestnika są dobrowolne. 
Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z konkursem, ma w każdym czasie 
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prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, aktualizacji, 
uzupełniania i usuwania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. 

 
VIII. Udział w konkursie osób niepełnoletnich 
 

1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych.  
2. Pozostałe osoby, w tym także osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą brać udział w 

konkursie wyłącznie po przesłaniu na adres organizatora zgody opiekuna lub innego 

przedstawiciela ustawowego, której przedmiotem jest udział w konkursie osoby nie 
posiadającej zdolność do czynności prawnej wraz z akceptacją Regulaminu, w tym także 
zgody w zakresie praw autorskich i danych osobowych. 

 
 
 
XIX. Postanowienia końcowe 
 
1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.podtrzepakiem.pl  
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 
przepisy prawa polskiego.  
3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i 
zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).  
4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu 
warunków niniejszego regulaminu. 


