
REGULAMIN KONKURSU 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu  jest Rock House Entertainment z siedzibą przy ul. Powstańców 

Śląskich 56C, 53-333 Wrocław  Media zwany dalej Organizatorem.  

2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu trwa od dnia 31 lipca 2016  do dnia 15 września 2016 

roku. 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Zgłoszenia w Konkursie mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, 

zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu 

oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu 

Konkursu. 

3. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Rock House 

Entertainment z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 56C, 53-333 Wrocław. Dane 

osobowe Uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz 

zbierane są i przetwarzane wyłącznie na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureatów, ogłoszenia wyników oraz realizacji i 

wydania nagród. Zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w 

przepisach prawa oraz podmiotowi organizującemu Konkurs. Uczestnikom przysługuje 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w 

ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych 

jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz wydania 

nagród. 

3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, może być 

każda osoba fizyczna, która od dnia 31 lipca 2016 roku do dnia 15 września 2016 roku 

dokona zgłoszenia uczestnictwa w konkursie za pomocą umieszczenia zdjęcia w koszulce 

Anny Wyszkoni  na swoim instagramowym profilu z oznaczeniem Anny Wyszkoni 

(@annawyszkoni_official) i użyciem hastag`ów #rockhouse #bigstar #20_20.  

2. Uczestnik konkursu może umieścić tylko jedno zdjęcie. 

3. Dopuszczalna jest ingerencja komputerowa w wygląd zdjęć jedynie w zakresie 

działań odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej – 

polegających na: kadrowaniu, rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, 

wypalaniu, poszerzeniu tonalności, wyostrzeniu, redukcji szumu. Wszelkie inne 

zmiany – opracowania, fotomontaż są niedopuszczalne. 



4. Do konkursu nie zostaną dopuszczone fotografie, które:  

a) naruszają prawo obowiązujące w Polsce,  

b) naruszają prawa i uczucia osób trzecich,  

c) zawierają treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne 

moralnie (np. fotografie zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, 

nawołujące do nienawiści i przemocy),  

d) zawierają wizerunki obiektów , będących znakami zastrzeżonymi w Przędzie 

Patentowym,  

e) zawierają treści o charakterze komercyjnym (reklama),  

f) naruszają inne postanowienia zawarte w regulaminie konkursu. 

5. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. 

Udział w konkursie, oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu. 

Przystępujący do konkursu oświadczają, że nadesłane do Konkursu zdjęcia nie 

naruszają prawa ani prawem chronionych dóbr i interesów osób trzecich, w 

szczególności praw osób trzecich na dobrach niematerialnych, oraz że ponoszą 

wyłączną odpowiedzialność za niezgodność tego oświadczenia z prawdą.  

4. NAGRODY 

1. Wśród wszystkich uczestników, którzy przyślą prawidłowe zgłoszenie do 

Konkursu, Komisja składająca się z pracowników Rock House Entertainment 

wybierze  łącznie 3 najciekawsze zdjęcia, których autorzy otrzymają karty 

podarunkowe (200 zł - I miejsce,100 zł - II miejsce, 50 zł - III miejsce) na zakupy w 

sieci sklepów marki Big Star.  

2. Najciekawsze zdjęcia zostaną opublikowane i podpisane imieniem i nazwiskiem 

autora na profilu facebookowym Rock House Entertainment  na co uczestnicy 

przystępując do Konkursu wyrażają zgodę.  

3. W Konkursie jeden uczestnik może otrzymać prawo do jednej nagrody. 

4. W przyznaniu nagród biorą udział wszystkie zgłoszenia prawidłowo zarejestrowane od 

dnia 31 lipca 2016 do dnia 15 września 2016 roku. 

3. Zwycięzcy nagród zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą wiadomości  

e-mail w terminie 5 dni roboczych od dnia ich wyłonienia . Przedstawiciel 

Organizatora wykona 3 próby kontaktu z laureatem.   

5. PRAWA AUTORSKIE 

1. Uczestnicy Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadczają, że przysługują 

im wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do zdjęć, a 

także, że wszystkie osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach, w tym 

Uczestnicy, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w 

sposób określony w Regulaminie.  



2. W przypadku gdy na zgłaszanych zdjęciach widnieją rozpoznawalne osoby 

Uczestnicy są zobowiązani uzyskać zgodę tych osób na opublikowanie i publiczną 

prezentację fotografii i móc na żądanie Organizatora przedstawić taką zgodę na 

piśmie.  

3. Uczestnicy upoważniają nieodpłatnie Organizatora do korzystania (w sposób 

nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności choć 

niewyłącznie w wydawnictwach i pozostałych mediach Organizatora, w zakresie 

wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności:  

a) utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także 

utrwalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, w 

formie zapisu cyfrowego, niezależne od standardu, systemu lub formatu; 

 b) wprowadzenie do pamięci komputera; 

 c) nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą 

nośników obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych i/lub optycznych, w tym 

powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich używania 

zgodnie z postanowieniami Regulaminu;  

d) wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, 

elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie 

wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci internet, sieci komórkowych i 

innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie;  

e) przekazywanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po 

utrwaleniu na nośnikach obrazu;  

f) wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, 

sponsoringu, product placement, public relations, promocji sprzedaży Organizatora;  

g) inne przypadki rozpowszechniania zdjeć, w tym wyświetlanie zdjęć i ich utrwaleń, 

dokonywanie opracowań zdjęć, w tym prawo dokonywania obróbki komputerowej 

oraz wprowadzania zmian i modyfikacji zdjęć, w szczególności ze względu na 

wymogi techniczne związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania, 

jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie 

opracowań.  

4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez 

Uczestników zgody na prezentowanie zgłoszonych fotografii na stronach 

internetowych należących do Organizatora. 

5. Uczestnicy wyrażają zgodę na oznaczenie autorstwa zdjęć rozpowszechnianych 

zgodnie z niniejszym Regulaminem.  



6. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących 

danych: imię, nazwisko, przy czym wyraża również zgodę na korzystanie ze zdjęć, w 

tym w szczególności jego publiczne udostępnianie anonimowo, w celach 

marketingowych związanych z ofertami i komunikacją Organizatora.  

7. Ponadto Uczestnicy zrzekają się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze 

zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za 

rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego 

udostępniania zdjęć.  

8. Uczestnicy Konkursu dodatkowo zapewniają, że osoby występujące lub 

uwiecznione na zdjęciach, a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od 

Organizatora wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć zgodnie z niniejszym 

Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć 

na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć, nie 

będą także wykonywały autorskich praw osobistych lub, odpowiednio, praw 

osobistych artysty wykonawcy, a w szczególności nie będą domagali się 

wskazywania i sposobu wskazywania ich jako współautora czy wykonawcy. W 

przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z 

tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z 

korzystaniem ze zdjęć, Uczestnicy pokryją koszty i zapłacą odszkodowania związane 

z roszczeniami takich osób.  

9. Upoważnienia opisane w ust. 7 niniejszego Regulaminu są nieograniczone 

czasowo i terytorialnie i obejmują prawo do udzielenia sublicencji. 

6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Konkursu 

www.rockhouse.pl 

2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail konkursu: 

rockhouse@rockhouse.pl  

3. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego 

wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.  

4. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez 

Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem 

oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane będą chronione 

zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). 

Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania. 
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