
REGULAMIN konkursu ODLOTOWE ZDJĘCIE 

"Organizator" 

ATA SZCZECIN sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul.Granitowej 7a , 70-750 Szczecin , zarejestrowana w Sądzie Gospodarczym Szczecin-

Centrum , XIII Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000190617 z kapitałem zakładowym w wysokości 50,000pln 

wpłaconym w całości, NIP 852-10-15-238. 

"Uczestnik" 

1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub grupa osób pod opieką/przewodnictwem osoby pełnoletniej, 

która: 

A) Odwiedziła Szczeciński Piknik Lotniczy 2015 

B) Udzieliła wizerunku Organizatorowi poprzez udział w pamiątkowej sesji fotograficznej na Szczecińskim Pikniku Lotniczym. Udzielenie 

wizerunku dotyczy również grupy. 

C) Pozostawi dane kontaktowe do przekazania wyniku konkursu. 

I. CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU. 

1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 27 czerwca 2015 r. i trwa do 27 czerwca 2015 r. włącznie. 

  

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE. 

2.1. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. 

2.2. Każdy Uczestnik bierze udział sesji fotograficznej na terenie Szczecińskiego Pikniku Lotniczego 2015.  

2.3 Fotograf organizatora wykonuje pamiątkowe zdjęcie z na tle z logo imprezy. 

2.3 Uczestnik pozostawia wypełnione i podpisane oświadczenie udziału w konkursie. 

2.4. Formularz powinien być wypełniony w sposób kompletny. Brak jakiegokolwiek elementu powoduje nieuwzględnienie w Konkursie. 

3.13. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć, które nie spełniają warunków Konkursu i lub łamią prawo. 

III. OCENA FOTOGRAFII BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE. 

3.1. Jury powołane przez Organizatora w składzie: Grzegorz Szczęsny, Jacek Gorwa  oraz Paweł Barski wyłoni laureatów Konkursu, którzy 

najciekawiej pozowali do fotografii. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składu jury w trakcie trwania Konkursu. 

3.2. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 05 lipca 2015 r. 

3.3. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne. 

IV. NAGRODY W KONKURSIE. 

4.1. Nagrody przewidziane w Konkursie to: 

Nagroda główna  

  
• Urządzenie wielofunkcyjne RICOH SG 3110SFNw 

 

II nagroda  
• Przelot nad Szczecinem z Aeroklubem Szczecińskim 

 

III nagroda  
• Dysk przenośny WD 500GB 

 

 

 

 

4.4. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu, na adres e-mail i 

telefonicznie. 

4.5. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane Laureatom Konkursu w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty ogłoszenia wyników. 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA. 



6.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika formularza z przyczyn od niego 

niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera. 

6.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności 

jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami albo będzie 

opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia i ludzi zwierząt. Organizator zastrzega sobie prawo 

do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora  w związku z niespełnieniem przez danego Użytkownika 

wymogów określonych w zdaniu poprzednim. 

6.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu. 

6.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn 

niezależnych od niego. 

6.5. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu 

rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do producenta nagrody 

lub sprzedawcy. 


