
Regulamin konkursu internetowego 

 

"Podziel się relacją z podróży”. Edycja jesienno-zimowa 

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

 

1. Regulamin określa zasady konkursu, zwanego dalej „konkursem", ogłaszanym na stronie 

internetowej www.kominki.org. 

 

2. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo IHZ, Informator Handlowy Zaopatrzeniowiec 

S.C. Elżbieta Marciniak Dariusz Marciniak, ul. Roztocze 5/5, 20-722 Lublin. 

 

3. Konkurs prowadzony jest w Internecie na stronie www.kominki.org. 

 

4. Uczestnikiem konkursu może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna, z zastrzeżeniem ust. 

6. 

 

5. Każdy z Uczestników może wziąć nieograniczoną liczbę razy w tym samym konkursie. 

 

6. W konkursie nie mogą brać udziału: 

 

a) pracownicy organizatora i innych podmiotów współpracujących przy organizacji i 

przeprowadzeniu konkursu, 

b) członkowie rodzin pracowników organizatora i innych podmiotów współpracujących przy 

organizacji i przeprowadzeniu konkursu, 

 

7. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników konkursu będą przez niego 

przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców i 

przyznania nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie 

uniemożliwi odebranie nagrody. Organizator będzie administratorem danych zgodnie z 

ustawą o ochronie danych osobowych. Uczestnikowi, który podał swoje dane osobowe, 

przysługuje wgląd w te dane i ich poprawa. 

 

8. Zgłoszenia do konkursu należy nadsyłać w terminach określonych przez Organizatora: od 

1.10.2013 do 31.03.2013. 

 

§ 2 Zasady konkursu 

 

1. Udział w konkursie polega na przesłaniu zdjęcia lub zdjęć kominka, pieca lub grilla oraz 

komentarza tekstowego bądź szerszej relacji dotyczącej obiektu napotkanego podczas 

podróży. Zgłoszenie należy przesłać na adres mailowy: redakcja@swiatkominkow.pl. 

Zgłaszane fotografie nie mogą naruszać prawa – w szczególności dotyczy to treści 

powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe. Nie zezwala się stosowania fotomontaży  

polegających na łączeniu elementów fotografii pochodzących z różnych plików lub 

dokonywania zmian oryginalnej kompozycji fotografii. Każda próba oszustwa, skopiowania 

nie swojego zdjęcia będzie wiązała się z wykluczeniem z konkursu. 

2. Uczestnik Konkursu poprzez wysłanie zgłoszenia oświadcza, że: 



a) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz, 

że Uczestnik przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne 

zgłoszonych fotografii, a w szczególności za to, że osoby trzecie nie będą kierować przeciwko 

Organizatorowi roszczeń związanych z naruszeniem ich praw autorskich;  

b) wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne 

udostępnienie;  

 

3. Przesyłając zgłoszenie uczestnik wyraża zgodę na udział w konkursie na zasadach 

określonych w niniejszym regulaminie oraz na przetwarzanie jego danych osobowych. 

 

4. Do wygrania są nagrody w postaci książek oraz płynów do czyszczenia szyb 

kominkowych. 

 

5. Konkurs składa się z 2 etapów, odbywających się w terminie: 02.10.2013-31.12.2013 oraz 

01.01.2014-31.03. 2014. W każdym z nich zostanie wyłonionych trzech zwycięzców. 

Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru więcej niż jednego zwycięzcy w każdym z etapów 

konkursu lub braku dokonania wyboru w przypadku braku zgłoszeń lub zgłoszeń nie 

spełniających wymogów regulaminu.  

 

6. Nagrody otrzymają osoby zgłaszające najciekawsze zdjęcia i odpowiedzi (wybór redakcji). 

 

 

8. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.kominki.org po 

zakończeniu każdego z etapów konkursu. Nagrodzone prace zostaną opublikowane w dziale 

„Gorące podróże” portalu www.kominki.org oraz w serwisie Facebook na stronie 

Organizatora. 

 

9. Ze zwycięzcami Organizator skontaktuje się drogą mailową (na adres podany przy 

nadsyłaniu odpowiedzi). 

 

10. W przypadku, gdy zwycięzca nie zgłosi się, nie poda adresu do wysyłki nagrody lub nie 

odbierze nagrody na poczcie w ciągu 10 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników, prawo 

do nagrody wygasa. 

 

11. Nie ma możliwości zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny ani na inną 

nagrodę. 

 

12. Lista zwycięzców konkursu będzie udostępniona do wglądu w siedzibie Organizatora. 

 

13. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom pocztą jedynie na terenie Polski. Koszty przesyłki 

ponosi Organizator. 

 

 

 

 

§ 3 Postanowienia końcowe  

 

 

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: 

 



 

a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w 

stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia 

zdarzeń losowych w tym siły wyższej, 

 

b) niedoręczenie Uczestnikowi nagrody na skutek braku adresu lub błędnego adresu podanego 

przez Uczestnika, 

 

c) świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe. 

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w 

przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na 

organizowanie Konkursu. 


