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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady organizacji konkursu 

fotograficznego. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Psi Los im. Joanny 

Krupińskiej siedzibą w Krakowie, przy ul. Rolniczej 4/23, wpisana do krajowego 

rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000396864, 

zwana dalej „Organizatorem”. 

 

2. Konkurs skierowany jest do użytkowników portali społecznościowych mieszkających 

na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 17 lutego 2023 roku i kończy w dniu 31 marca 2023 

roku. 

II. UCZESTNICY KONKURSU 

 

1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna mieszkająca w Polsce, która 

ukończyła 18 rok życia (lub jej małoletni prawni opiekunowie) oraz spełnia wszystkie 

warunki niniejszego Regulaminu. Pracownicy Fundacji Psi Los oraz najbliżsi 

członkowie ich rodzin nie mogą zgłaszać prac do Konkursu. 

 

2. Przez zgłoszenie udziału w Konkursie Uczestnik wyraża nieodpłatną zgodę na 

gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundację, dane te będą 

wykorzystane i przetwarzane wyłącznie do realizacji procesu konkursu. 

 

3. Imiona i nazwiska zwycięzców Konkursu mogą być ujawnione publicznie na stronie 

internetowej Organizatora. 

 

4. Przystąpienie do Konkursu poprzez wykonanie czynności, o których mowa w 

niniejszym Regulaminie oznacza, że Uczestnik akceptuje i zobowiązuje się do 

przestrzegania Regulaminu Konkursu. 

III. ZASADY KONKURSU 

1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych fotografii swojego kociaka 

przedstawiającego go w najśmieszniejszym wydaniu. 

  

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy zapoznać się i zaakceptować Regulamin 

Konkursu oraz przesłać zdjęcie swojego pupila za pomocą formularza dostępnego na 

stronie Organizatora dostępnej pod adresem https://psilos.org/konkurs-fotograficzny/ 

 

3. Aby wziąć udział w konkursie należy polubić Fan Page Organizatora dostępny pod 

adresem https://www.facebook.com/fundacja.psi.los/ oraz w sposób świadomy 

promować V jubileuszową edycję akcji „Mruczek sam nie poprosi o pomoc” na 

swoich profilach w mediach społecznościowych poprzez publikację stosownej treści 

informacji wraz z podaniem adresu strony internetowej zbiórki tj. 

https://mruczek.psilos.org/ 

 

https://psilos.org/konkurs-fotograficzny/
https://www.facebook.com/fundacja.psi.los/
https://mruczek.psilos.org/
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4. Aby wziąć udział w konkursie należy informować o organizowanym przez 

Organizatora konkursie fotograficznym publikując stosownej treści informację i 

dodatkowo wklejając adres strony internetowej konkursu tj. 

https://mruczek.psilos.org/konkurs-fotograficzny na swoich profilach w mediach 

społecznościowych. 

 

5. Aby wziąć udział w konkursie należy zachęcić Darczyńców do wsparcia i 

udostępniania V Jubileuszowej edycji akcji „Mruczek sam nie poprosi o pomoc” np. 

publikując stosownej treści informację wraz z adresem strony internetowej akcji tj. 

https://mruczek.psilos.org/ na swoich profilach w mediach społecznościowych. 

 

6. W Konkursie może wziąć udział tylko autor zdjęcia, lub osoba posiadająca zgodę 

autora fotografii na zgłoszenie go do Konkursu. 

 

7. Zdjęcie powinno być dziełem oryginalnym, nie może naruszać praw osób trzecich, a 

w szczególności praw autorskich lub pokrewnych. 

 

8. Zdjęcie nie może naruszać dobrych obyczajów ani dóbr osobistych osób trzecich, a w 

szczególności zawierać treści obraźliwych lub wulgarnych. 

 

9. Zdjęcie nie może promować jakichkolwiek towarów, usług i/lub podmiotów z 

wyjątkiem V Jubileuszowej edycji akcji „Mruczek sam nie poprosi o pomoc” lub 

niniejszego konkursu. 

 

10. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie jedno zdjęcie. 

 

11. Najciekawsze zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji Psi Los, 

oraz na Fan Page Fundacji na portalu społecznościowym Facebook. 

 

12. Przesyłając zdjęcie uczestnik Konkursu potwierdza, że przysługuje mu pełnia praw 

autorskich do zdjęcia.  

 

13. Przystępując do Konkursu poprzez wykonanie czynności, o których mowa w ust.      

2-3-4-5 powyżej, uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Fundację: 

a) swojego imienia i nazwiska, 

b) zdjęcia wykonanej pracy 

w sposób określony niniejszym Regulaminem, dla celów związanych z 

przeprowadzeniem Konkursu, promocją i reklamą Konkursu, oraz Organizatora. 

IV. PRZEBIEG KONKURSU 

1. Konkurs rozpoczyna się i trwa od dnia 17 lutego 2023 r. do dnia 31 marca 2023 r. 

włącznie. Prace do konkursu można nadsyłać do dnia 31 marca 2023 roku włącznie. 

 

2. Przystępujący do Konkursu przesyła czytelne zdjęcie za pomocą formularza 

dostępnego na stronie https://psilos.org/konkurs-fotograficzny/ Maksymalna wielkość 

pliku nie może przekraczać 10Mb. 

 

https://mruczek.psilos.org/konkurs-fotograficzny
https://mruczek.psilos.org/
https://psilos.org/konkurs-fotograficzny/
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3. Do podejmowania rozstrzygnięć związanych z przebiegiem Konkursu oraz kontroli 

prawidłowości przebiegu Konkursu powołana zostaje Komisja Konkursowa złożona z 

członków Zarządu Fundacji. 

 

4. Decyzje Komisji Konkursowej są nieodwołalne. 

V. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I NAGRODY 

 

1. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone przez Komisję Konkursową w terminie do 15 

kwietnia 2023 roku na stronach internetowych oraz Portalu Facebook Organizatora. 

 

2. Zwycięzcą zostają trzy osoby, na których zdjęcia Komisja Konkursowa odda 

największą ilość głosów. 

 

3. Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie jest kupon podarunkowy 

(voucher) o wartości 300,00 PLN na zakupy w sklepie Zooplus.pl 

 

4. Nagrodą za zajęcie drugiego miejsca w konkursie jest kupon podarunkowy (voucher) 

o wartości 200,00 PLN na zakupy w sklepie Zooplus.pl 

 

5. Nagrodą za zajęcie trzeciego miejsca w konkursie jest nagroda pocieszenia w postaci 

limitowanej edycji kubków „Bezpiecznego Zwierzaka”. 

 

Dodatkowo zwycięzca pierwszego miejsca otrzyma niepowtarzalny, ręcznie wykonany 

drapak o wartości 400,00 PLN 

VI. WYSYŁKA NAGRÓD 

1. Wysyłka nagród do Zwycięzców za zajęcie pierwszego i drugiego miejsca w 

konkursie nastąpi w terminie 14 dni licząc od daty wyłonienia Zwycięzcy przez 

Komisję Konkursową Organizatora, jednak nie później niż do dnia 30 kwietnia 2023 

roku.  

 

2. Nagroda pocieszenia za zajęcie trzeciego miejsca zostanie wysłana do Zwycięzcy 

najpóźniej w terminie 14 dni licząc od daty wyłonienia Zwycięzców przez Komisję 

Konkursową Organizatora, jednak nie później niż do dnia 30 kwietnia 2023 roku.  

 

3. Nagroda główna (voucher plus drapak dla kota) za zajęcie pierwszego miejsca 

zostanie wysłana do Zwycięzcy przesyłką kurierską,  nagroda za zajęcie drugiego 

miejsca (voucher) zostanie wysłana do Zwycięzcy drogą elektroniczną (mailem), 

nagroda pocieszenia za zajęcie trzeciego miejsca w konkursie zostanie wysłana 

przesyłką kurierską lub do paczkomatu Inpost (w zależności od woli jaką wyrazi 

Zwycięzca). 

 

4. Wysyłka nagród do Zwycięzców jest możliwa wyłącznie na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej. 
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VII. POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNE 

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie 

w formie pisemnej, na adres: Fundacja Psi Los, 30-071 Kraków, ul. Rolnicza 4/23, z 

dopiskiem „Komisja Konkursowa”, w terminie 14 dni od zakończenia konkursu. 

 

2. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data 

doręczenia. 

 

3. Reklamacje złożone przez uczestników będą rozpatrywane przez Komisję 

Konkursową nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

 

4. Zainteresowani uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem 

poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję 

Konkursową. 

 

5. Decyzja Komisji Konkursowej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie są przetwarzane przez 

Organizatora, wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia 

Konkursu, to jest w celu identyfikacji uczestnika Konkursu, wydania nagrody 

zwycięzcy i ewentualnie publicznego podania imienia, nazwiska i miejsca 

zamieszkania (to jest miejscowości) zwycięzcy Konkursu. 

 

2. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom 

nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z 

naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych 

osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji zwycięzcy Konkursu może 

prowadzić do odmowy przyznania prawa do nagrody lub odmowy jej wydania. 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, a także 

przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu przeprowadzenia Konkursu z ważnych 

powodów. 

 

2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1, Organizator poinformuje o 

takich zmianach na swoich stronach internetowych. 

 

3. Zmiany Regulaminu będą udostępniane uczestnikom Konkursu na stronie 

Organizatora pod adresem: https://mruczek.psilos.org/konkurs-fotograficzny  

 

4. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyzję podejmuje 

Organizator. 

 

https://mruczek.psilos.org/konkurs-fotograficzny
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5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:    

a) treść wiadomości wysyłanych przez uczestników w ramach Konkursu, 

 

b) zgłaszanie się do Konkursu przez osoby nieuprawnione do użytkowania komputera, 

poczty e-mailowej, telefonu (stacjonarnego i komórkowego), 

 

c) szkody powstałe na skutek wykonania nieprawidłowego zgłoszenia do Konkursu, 

 

d) problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń nie 

zawinionych przez Organizatora, w szczególności jeśli wynikają one ze zdarzeń 

losowych o charakterze siły wyższej, 

 

e) za usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą uczestnicy Konkursu, w tym 

w szczególności za dostępność lub przepustowość sieci, czytelność lub poprawność 

połączeń telefonicznych, a także innych kwestii technicznych mogących mieć wpływ 

na prawidłowe wykonywanie i skuteczność zgłoszeń do Konkursu. Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności za przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie, jakość oraz 

inne parametry techniczne połączeń internetowych lub telekomunikacyjnych, 

 

f) zgłaszanie się do Konkursu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub bez 

zapoznania się z zasadami Regulaminu, w tym również wynikające z niewłaściwego 

jego zrozumienia. 


