
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „ FOTKA NA 6stkę Autodromu” 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „FOTKA NA 6stkę Autodromu” zwanego dalej 

„Konkursem” jest Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego z siedzibą w Gdańsku (ul. Równa 19/21, 80-067 

Gdańsk, NIP 584-22-64-707), zwany dalej Organizatorem”. 

2. Przedmiotem Konkursu są Fotografie (Zdjęcia) pojazdów wykonane na terenie Autodrom Pomorze w 

Pszczółkach (dalej jako Zdjęcia/Fotografie).  

3. Wybrane prace zostaną opublikowane na stronie internetowej www.autodrompomorze.pl, na fanpage’u 

FB Autodromu i w innych kanałach komunikacji, portalach, stronach, serwisach, z których korzysta 

Organizator. 

4. W Konkursie nie mogą brać udziału Pracownicy PORD. 

. 

PRZYJMOWANIE PRAC 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

2. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu 

cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (dalej jako Uczestnik). Uczestnik, biorący 

udział w Konkursie, musi być pełnoletni i posiadać ważne prawo jazdy kategorii B. 

3. Każdy Uczestnik może zgłosić 1 Zdjęcie. 

4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie Organizatorowi w drodze wiadomości e-mail na 

adres konkurs@autodrompomorze.pl Zdjęcia spełniającego wymagania opisane w niniejszym 

Regulaminie. 

5. Każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na bezpłatne, bezterminowe wykorzystywanie prac 
Konkursowych przez Organizatora w ramach działań marketingowych na Facebooku, na stronie 
Organizatora i w innych kanałach komunikacji, portalach, stronach, serwisach, z których korzysta 
Organizator. 

6. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie amatorzy (osoby nie zajmujące się profesjonalnie działalnością 

Fotograficzną).  

7. Konkurs wygrywają Fotografie, które zdobędą największą liczbę pozytywnych reakcji (,,Lubię to’’, 

,,Wow’’, ,,Super’’, ,,Ha ha’’, ,,Trzymaj się’’). 

8. Terminarz: 

  ETAP I - przyjmowanie prac Fotograficznych do Konkursu: do 13-07-2021.  

ETAP II - ocena zgłoszonych Fotografii przez jury i publikacja na FB Autodromu Pomorze  

Zdjęć spełniających warunki formalne: 14-07-2021 

ETAP III - głosowanie internautów w celu wyłonienia 6 najlepszych prac (w przypadku gdy liczba 

przesłanych Zdjęć lub Zdjęć spełniających warunki formalne będzie niższa niż 6, wówczas 

głosowania nie przeprowadza się, a Konkurs wygrywają Uczestnicy, których Zdjęcia spełniały 

warunki formalne) – 15 do 21-07-2021  

http://www.autodrompomorze.pl/


ETAP IV - Ogłoszenie wyników na FB Autodrom Pomorze w Pszczółkach oraz poprzez e-maile 

wysłane do Uczestników zwycięskich Zdjęć – 21-07-2021  

ETAP V - Odbiór Nagrody w postaci udziału w trzygodzinnym szkoleniu własnym 

pojazdem kat B w formule Skid Training w dn. 24-07-2021 o godz. 16.50 (nagroda nie podlega 

wymianie, zmianie terminu ani spieniężeniu, niewykorzystana we wskazanym w powyższym 

terminie przepada); 

9. Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej w formacie JPG na adres: 

konkurs@autodrompomorze.pl 

10. Zdjęcie (Fotografia) udostępniona przez Uczestnika powinna spełniać także poniższe warunki: 
a) Zdjęcie nie może zawierać: treści sprzecznych z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, treści 
obraźliwych lub obelżywych, naruszać prawa autorskie osób trzecich, a także zawierać treści erotycznych, 
niecenzuralnych, ośmieszających, nieprzyzwoitych, naruszających powszechnie akceptowane zasady 
moralności, godność osobistą, w tym na tle religijnym, etnicznym i rasowym; 
b) Zdjęcia (Fotografie), które nie spełniają wymagań określonych niniejszym Regulaminem, są sprzeczne 
z Regulaminem lub co do których Organizator poweźmie wątpliwość, że może w inny sposób naruszać 
prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub prawa do wizerunku, nie biorą udziału w 
Konkursie i podlegają odrzuceniu przez Organizatora; Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
szkody powstałe w wyniku niedostosowania się Uczestnika do postanowień Regulaminu; 
c) Zgłoszenie Zdjęcia do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że zgłoszony utwór 
(Zdjęcie/Fotografia) nie narusza praw osób trzecich oraz, że rozpowszechnienie utworu 
(Zdjęcia/Fotografii) nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku przedstawianych 
osób. Uczestnik udostępniając Organizatorowi Zdjęcie lub wyrażając zgodę na publikację Zdjęcia, 
dokonuje powyższego na własne ryzyko i we własnym imieniu oraz ponosi odpowiedzialność za 
ewentualne naruszenie praw osób trzecich wynikające z zamieszczenia Zdjęcia w serwisie Facebook lub 
na stronach internetowych wymienionych w niniejszym Regulaminie, w szczególności za naruszenie 
praw autorskich. Uczestnik tym samym zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za wszelkie 
roszczenia osób trzecich wynikających z faktu publikacji Zdjęcia/Fotografii przez Organizatora; 
d) Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani 
dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, którym przysługują przedmiotowe 
prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w zakresie niezbędnym do 
uczestniczenia w Konkursie. Przesłanie przez Uczestnika Organizatorowi Zdjęcia w celu wzięcia udziału 
w Konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, iż jest uprawniony do dysponowania 
wizerunkiem osoby bądź osób przedstawionych na Zdjęciu, a także posiada zgodę tych osób na 
rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w materiałach podawanych do publicznej 
wiadomości w tym na portalach i serwisach internetowych. Naruszenie przez Uczestnika powyższych 
postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu, skutkujące natychmiastowym 
wykluczeniem z udziału w Konkursie. Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z 
prawem nadesłanej Fotografii i poniesie wszelkie konsekwencje jej wykorzystania przez Organizatora w 
ramach Konkursu.  

 
11. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na 

piśmie (ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk) lub na adres e-mail  biuro@autodrompomorze.pl w czasie trwania 

Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród. 

12. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i 

uzasadnienie reklamacji.  

13. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. 

 

DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszego regulaminu jest 
Organizator. Inspektorem jest  dr Bartosz Mendyk, adres IOD iod@pord.pl. 

mailto:biuro@autodrompomorze.pl


2.  Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane jedynie w zakresie niezbędnym w celu 
przeprowadzenia Konkursu, komunikowania się z Uczestnikami, wydania Nagród, obsługi reklamacji oraz 
wykorzystywanie prac Konkursowych przez Organizatora w ramach działań marketingowych. Podstawą 
przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit a RODO. 
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego 
przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte. 
4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz otrzymania nagrody lub 
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i 
ich poprawiania. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem poczty e-mail 
(biuro@autodrompomorze.pl) lub pisemnie na adres Organizatora (ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk). 
5. W związku z prowadzeniem Konkursu, od Uczestników zbierane będą następujące dane osobowe 
Uczestników: imię i nazwisko, adres e-mail. 
6. Uczestnik Konkursu udziela zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora. 
Zgoda może zostać cofnięta. 
7. Dane nie będą przekazywane poza obszar EOG ani do organizacji międzynarodowej. 

8. Dane nie będą automatycznie przetwarzane ani profilowane.  

9. Ponadto informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących 

osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; 

10. Wobec nieprawidłowego przetwarzania danych przysługuje skarga do organu nadzorczego Prezesa 

UODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

11. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Zwycięzcy i udostępnione przez nich prace 

zostaną upublicznieni na stronie PORD, na fanpejdżu Facebook.com. 

 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając Fotografię zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu, udziela 

niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z Fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 

50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i 

rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego Regulaminu. Przesłanie 

Fotografii przez Uczestnika jest równoznaczne z oświadczeniem, iż uprawniony jest on do udzielenia 

Organizatorowi licencji zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

 

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk o laureatach Konkursu 

oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w prasie, mediach i 

Internecie. 

 

3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub 

podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowane. 

 

4. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo 

natychmiastowej dyskwalifikacji Fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu. 

 

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa. 

 

6. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac, 

pozostają one własnością intelektualną autorów. 

 



7. Przesłanie Fotografii na adres e-mail Organizatora jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika iż: 

 

a) Zdjęcie pozbawione jest jakichkolwiek wad prawnych i nie jest obciążone prawami i roszczeniami 

osób trzecich. Uczestnik oświadcza, iż przysługują mu niczym nieograniczone prawa autorskie i 

majątkowe do Zdjęcia (Fotografii), a w przypadku gdy Uczestnikowi nie przysługują wyłączne prawa 

autorskie i majątkowe do Zdjęcia oświadcza, iż uzyskał od osób, którym przysługują przedmiotowe 

prawa, wszelkie niezbędne prawa, licencje, zgody i upoważnienia w zakresie niezbędnym do 

uczestniczenia w Konkursie 

b) uwieczniony na Zdjęciu wizerunek jest jego i wyraża zgodę na jego publikację w celach związanych 

z Konkursem, a w przypadku gdy uwieczniony wizerunek nie jest wizerunkiem Uczestnika 

oświadcza on, iż jest uprawniony do dysponowania wizerunkiem osoby bądź osób przedstawionych 

na Zdjęciu, a także posiada zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach 

Konkursu oraz w materiałach podawanych do publicznej wiadomości w tym na portalach i serwisach 

internetowych; 

c) akceptuje Regulamin Konkursu Fotograficznego „FOTKA NA 6stkę Autodromu” z którym się 

zapoznał; 

d) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu do celów 

organizacyjnych oraz promocyjnych. Wyraża również zgodę na publikacje Zdjęć z przebiegu 

każdego z etapów Konkursu na stronie www.autodrompomorze.pl oraz na FB Autodromu, a także 

w innych kanałach komunikacji, portalach, stronach, serwisach, z których korzysta Organizator oraz 

na publikacje danych osobowych, jeśli znajdzie się na liście osób nagrodzonych. 

 

8. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 07-07- 2021 . 

 

 

 

http://www.autodormpomorze.pl/

