
Regulamin konkursu  
222 atrakcje Wrocławia, które niekoniecznie znacie 

 
§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy konkurs (zwany dalej „Konkursem”) prowadzony jest pod nazwą „222 atrakcje 
Wrocławia, które niekoniecznie znacie”.  

2. Organizatorem Konkursu jest Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z 
siedzibą we Wrocławiu, Pl. Solny 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego, której akta prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI 
Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000248319, posiadająca NIP 897-171-03-46, 
REGON 020204230, z kapitałem zakładowym w wysokości 43.472.377,00 zł (zwana dalej 
„Organizatorem”), prowadząca portal www.wroclaw.pl. 

3. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (zwanym dalej 
„Regulaminem”) i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 

4. Konkurs ma charakter ogólnopolski. 
5. Konkurs prowadzony jest na portalu internetowym www.wroclaw.pl, którego operatorem jest 

Organizator. 
6. Konkurs rozpoczyna się dnia 29.09.2014r. i kończy się dnia 30.11.2014r. do godz. 24.00. 
7. Udział w Konkursie mogą wziąć osoby spełniające wymogi określone w § 2 poniżej, które 

zaakceptowały warunki niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie aktywnego okienka 
(checkbox) znajdującego się pod Formularzem Konkursowym, oznaczonego jako „Akceptuję 
Regulamin Konkursu” (zwane dalej łącznie „Uczestnikami” lub każda z osobna 
„Uczestnikiem”). Akceptując Regulamin Konkursu osoba zgłaszająca swój udział w Konkursie 
zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich jego postanowień, jak również potwierdza, iż 
spełnia wszystkie warunki uprawniające ją do uczestnictwa w Konkursie. 

8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.  
 

§ 2 Uczestnicy Konkursu 
1. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności 

prawnych, mających miejsce zameldowania i mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora konkursu,  a także członkowie 
ich rodzin (tj. rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, dzieci. 
  

§ 3 Zasady przeprowadzenia konkursu 
1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest przesłanie do Organizatora zdjęcia wraz z opisem (do 600 

znaków ze spacjami), obrazującego wyjątkowe miejsca, wydarzenia lub atrakcji Wrocławia 
(zwane dalej „Zdjęciem”). 

2. Celem Konkursu jest przygotowanie przez Organizatora wyjątkowego przewodnika po 
Wrocławiu, w którym znajdą się Zdjęcia wraz z opisami. 

3. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien dokonać Zgłoszenia do konkursu do 
dnia 30.11.2014 r. do godziny 24.00 za pośrednictwem formularza elektronicznego na stronie 
internetowej Konkursu pod adresem www.wroclaw.pl (zwanego dalej „Formularzem 
Konkursowym”), przesyłając: 

a. swój adres e-mail, 
b. imię i nazwisko, 
c. zdjęcie konkursowe – w formacie jpg. lub tif. o minimalnej rozdzielczości 300 dpi, 

gdzie dłuższy bok powinien mieć co najmniej 1000 pixeli, 
d. opis zdjęcia do 600 znaków ze spacjami – krótkie wyjaśnienie Uczestnika dot. wyboru 

danego zdjęcia i jego wyjątkowego charakteru wraz z podanym adresem, dokładną 
lokalizacją miejsca, w którym zostało zrobione zdjęcie ( ulica, nr, nazwa miejsca, lub  
dane GPS). 

http://www.wroclaw.pl/


oraz wysłać swoje Zgłoszenie konkursowe poprzez kliknięcie w przycisk oznaczony jako 
„Wyślij”. Prawidłowo wysłane Zgłoszenie skutkuje komunikatem na stronie. 

4. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedno Zgłoszenie w czasie trwania Konkursu. W przypadku 
wysłania większej liczby Zgłoszeń, Organizator będzie brał pod uwagę jedynie to Zgłoszenie, 
które otrzymał jako pierwsze.  

5. Uczestnik nie może zgłosić do Konkursu Zdjęcia, którego nie jest wyłącznym autorem. 
Organizator, przed przyznaniem nagrody, może zwrócić się do Uczestnika o złożenie 
stosownego oświadczenia w tym zakresie, w tym w formie pisemnej. Jeżeli okaże się, że 
Uczestnik nie jest wyłącznym autorem Zdjęcia, zostanie on wykluczony z udziału w Konkursie. 

6. Organizator wykluczy z udziału w Konkursie Uczestników, którzy przesłali zdjęcia lub opisy 
zawierające wulgaryzmy, słowa lub inne opisy powszechnie uważane za obraźliwe, a także 
takie które mogą zostać uznane za naruszające prawo, dobre obyczaje, dobra osobiste lub 
uczucia osób trzecich, w szczególności propagujące przemoc lub dyskryminację. 
Niedopuszczalne jest również przesyłanie zgłoszeń, które mogę mieć charakter reklamowy, 
informacyjny lub promocyjny w zakresie produktów i usług, jak również podmiotów 
oferujących te produkty lub usługi, niezależnie od formy. W przypadku, gdy zdjęcie lub opis 
zawiera wizerunek osoby lub podmiotu, którego zgoda jest niezbędna, aby wizerunek został 
opublikowany w sposób określony w niniejszym Regulaminie, Uczestnik zobowiązany 
zapewnić taką zgodę. 

7. Zgłoszenie, zawierające treści wskazane w ust. 6, nie bierze udziału w Konkursie, a autor 
Zdjęcia zostanie wykluczony z Konkursu. 

8. Każde z konkursowych Zgłoszeń zostanie zweryfikowane przez Organizatora. W razie 
stwierdzenia, że Uczestnik postępuje w Konkursie w sposób nieuczciwy, sprzeczny z prawem, 
dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem, w tym także, że dane podane przez 
Uczestnika w Formularzu Konkursowym są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd, 
Organizator może podjąć decyzję o wykluczeniu danego Uczestnika z Konkursu. 

9. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawa 
do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na osoby trzecie. 

 
§ 4 Nagrody 

1. Nagrodami w Konkursie są: 
a. publikacja zdjęcia i opisu wraz z podaniem imienia i  nazwiska Laureata w przewodniku 

drukowanym oraz on-line (dotyczy  każdego z 222 Laureatów); 
b. jeden egzemplarz autorski wydrukowanego przewodnika „222 atrakcji Wrocławia, 

które niekoniecznie znacie” dla każdego z 222 Laureatów; 
c. nagroda główna - karta  upominkowa o wartości 700 zł do zrealizowania na sprzęt 

elektroniczny w sieci handlowej dla jednego, najlepszego zgłoszenia Konkursowego. 
Wyboru najlepszego zgłoszenia Konkursowego dokona Komisja Konkursowa.  
 

2. Sponsorem nagrody jest Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą 

we Wrocławiu, Pl. Solny 14. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami prawa 

podatkowego, w szczególności zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. nr 14 poz. 176 z 2000 roku).  

3. Podanie Organizatorowi po rozstrzygnięciu Konkursu, na jego wniosek, na adres mailowy bądź 

pocztowy danych niezbędnych do przekazania nagrody, jest warunkiem wydania nagrody 

zwycięzcom. 

4. Za wydanie nagrody odpowiada Sponsor nagrody. 

 
5. O terminie, formie oraz miejscu wręczenia nagród Organizator powiadomi uczestników za 

pomocą wiadomości wysłanej na adres e-mail podany przez Uczestnika w Formularzu 
Konkursowym. 



 
§ 5 Zasady przyznawania nagród 

1. Na potrzeby przeprowadzenia konkursu Organizator powoła Komisję Konkursową w składzie:  
Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, fotoreporter Adam Hawałej, Profesor Jan Miodek aktor 
Konrad Imiela, bloger Jarosław Ciuruś, Redaktor Naczelna serwisu wroclaw.pl Ewa Waplak, 
Redaktor działu kultura Agnieszka Kołodyńska - Walków 

2. Komisja Konkursowa dokona wyboru 222 najlepszych Zdjęć spośród wszystkich nadesłanych 
Zgłoszeń. Wybrane Zdjęcia zostaną opublikowane w wydaniu papierowym i elektronicznym 
przewodnika. Ustalając listę 222 zdjęć wybranych do publikacji, Komisja Konkursowa będzie brała 
pod uwagę następujące kryteria: wyjątkowość, klimat, pomysłowość, walory estetyczne, jakość 
przesłanych Zdjęć oraz interesujący opis zdjęcia. 

3. Komisja Konkursowa z 222 zdjęć dokona wyboru  jednego Zdjęcia, które otrzyma nagrodę główną. 
4. Lista nominowanych zdjęć do publikacji zostanie opublikowana na stronie Konkursu do końca 

stycznia 2015r. 
5.  Dane Uczestników, którzy wygrali Konkurs  takie jak: imię, nazwisko wraz ze zgłoszeniem 

konkursowym zostaną  opublikowane przez Organizatora na stronie internetowej www.wroclaw.pl  

6. Nagrody, które nie zostaną wydane z przyczyn niezależnych od Organizatora, pozostają do jego 

dyspozycji. 

7. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody na jakikolwiek ekwiwalent. 

 

 
 

§ 6 Odpowiedzialność 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawidłowych, niepełnych 
lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających doręczenie nagrody. 
 

§ 7 Dane osobowe Uczestników 
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych 
osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu w/w ustawy jest Organizator. Dane osobowe 
Uczestników przekazane przez nich w związku z wzięciem udziału w Konkursie mogą zostać 
powierzone przez Organizatora na podstawie pisemnej umowy innym podmiotom trzecim, w celu 
wypełnienia zobowiązań wynikających z Konkursu w stosunku do jego Uczestników, w 
szczególności polegających na przyznawaniu i wydawaniu nagród.  

2. W momencie wypełniania Formularza Konkursowego Uczestnik poprzez zaznaczenie aktywnych 
okienek (checkbox) zobowiązany jest wyrazić zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez niego 
danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Brak wyrażenia zgody 
skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. 

3. Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych związanych z udziałem w Konkursie 
(zwartych w Formularzu Konkursowym) jest całkowicie dobrowolne, niemniej jednak niezbędne 
do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.  

4. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz 
żądania zaprzestania ich przetwarzania. W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa powyżej 
Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem poprzez wysłanie stosownego wniosku na 
adres pocztowy: Redakcja portalu www.wroclaw.pl, pl. Solny 14, 50-062 Wrocław lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: konkursy@araw.pl 

5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników nie uregulowane w niniejszym 
Regulaminie określa Polityka Prywatności zamieszczona na stronie 
http://www.wroclaw.pl/polityka-prywatnosci, stanowiąca integralną część niniejszego 
Regulaminu.  

 



§ 8 Prawa autorskie 
1. Uczestnikom Konkursu, których zdjęcia konkursowe zostały nagrodzone, oprócz nagród nie 

przysługuje żadne dalsze wynagrodzenie z tytułu przeniesienia własności prac konkursowych 
i autorskich praw majątkowych do nich.  

2. Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie uczestnik 
Konkursu oświadcza, iż: 

a. przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii 
oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich 
opublikowanie, w tym ich wizerunku oraz publiczną ekspozycję, 

b. udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo 
licencji na obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., Nr 24, poz. 
83 z późn. zm.), tj.: 
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy 
utworu; 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

- a w szczególności na publiczne udostępnianie przesłanej pracy przez Organizatora (z 
prawem sublicencji) w wydawnictwach Organizatora, na stronie www.wroclaw.pl oraz 
innych stronach Organizatora na potrzeby realizacji i promocji Konkursu, jak również 
na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia i realizacji Konkursu, w tym 
w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne 
utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką w tym do produkcji 
przewodnika, przesyłanie zdjęcia innym podmiotom współpracującym w jakiejkolwiek 
formie i jakikolwiek sposób, a także na przekazanie zdjęć w celu ich oceny przez 
Komisję Konkursową, 

c. w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie, wyraża zgodę na wielokrotne, 
nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii (z prawem sublicencji) bez 
ograniczeń terytorialnych i czasowych oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska w 
materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach Organizatora, 
na stronie internetowej www.wroclaw.pl, a także na ich wykorzystywanie w celach 
promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na utrwalanie i 
zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, 
zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez 
ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie fotografii 
poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp 
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach 
komputerowych, Internecie i Intranecie, TV, w przewodniku, publiczne wykonania, 
wystawienia, wyświetlenia oraz odtworzenia oraz na przygotowywanie na swoje 
potrzeby, w szczególności na obróbkę redakcyjną i komputerową jak również na 
udzielanie dalszej licencji (sublicencji) podmiotom trzecim w zakresie określonym 
powyżej; 

d. zwalnia Organizatora oraz inne podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu z 
odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych przez siebie fotografii, a w 
przypadku pokrycia przez Organizatora jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu 
niezgodności ze stanem faktycznym lub prawnym oświadczeń, o których mowa w lit. 

http://www.wroclaw.pl/
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a, ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty oraz zwolni Organizatora z 
wszelkiej odpowiedzialności. 

3. Dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz nagrody w Konkursie stanowią jedyne świadczenie 
Organizatora na rzecz Uczestnika z tytułu licencji na korzystanie z przesłanego Zgłoszenia. 
Uczestnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tego tytułu. 

 
§ 9 Postanowienia końcowe 

1. Organizator w związku z przeprowadzaniem Konkursu będzie kontaktować się  
z Uczestnikami Konkursu drogą e-mailową. 

2. Organizator dołoży wszelkich starań w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. 
3. Reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: 

konkursy@araw.pl lub listownie na adres pocztowy: Redakcja portalu www.wroclaw.pl, pl. Solny 
14, 50-062 Wrocław, z dopiskiem „Konkurs – Odśwież się po wakacjach”. Reklamacja powinna 
zawierać imię i nazwisko Uczestnika, dokładny adres Uczestnika, jak również opis i przyczynę 
reklamacji. 

4. Reklamacje Uczestników dotyczące Konkursu będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową 
niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania 
reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym 
wysłanym za potwierdzeniem odbioru oraz – w przypadku złożenia reklamacji w formie 
elektronicznej – dodatkowo za pomocą e-mail. 

5. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej 
www.wroclaw.pl. 

6. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 
hazardowych (Dz.U. Nr 201 poz. 1540 z późn.zm.). 

 
 
 

 
 


