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REGULAMIN KONKURSU  

PN. „KROPLA WODY” 
 

§1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU  

1. Organizatorem konkursu pn. „KROPLA WODY” (Konkurs) jest Stowarzyszenie „21” z siedzibą 
w Piotrkowie Trybunalskim (97-300), numer KRS w Rejestrze Stowarzyszeń: 0000562366, 
numer REGON: 36179414400000, numer NIP: 7712881621, zwanego dalej Stowarzyszeniem 
lub Organizatorem.  

2. Adresy stron internetowych Stowarzyszenia to:  

3. www.stowarzyszenie21.pl oraz www.piotrkowskialarmsmogowy.pl (zwane dalej wspólnie 
Stronami internetowymi).  

4. Adresy Stowarzyszenia w mediach społecznościowych to:  

www.facebook.com/stowarzyszenie21 oraz www.facebook.com/piotrkowskialarmsmogowy  
5. (zwane dalej wspólnie Stronami społecznościowymi). 

6. Konkurs jest organizowany w ramach projektu pn. „Kropla wody - edukacja ekologiczna 
mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego”, realizowanego przez 
Stowarzyszenie „21” w ramach konkursu pn. „EDUKACJA EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW 
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO”. Projekt, o którym mowa, jest dofinansowany przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą przy ul. 
Dubois 118, w Łodzi (93-465). Adres strony internetowej: www.wfosigw.lodz.pl oraz 
www.zainwestujwekologie.pl/. 

 

 
 

7. Konkurs rozpoczyna się dnia 01 lutego 2021 roku i trwa do 30 czerwca 2021 r. (przyjmowanie 
prac w wersji elektronicznej). 

8. Głosowanie on-line na przesłane prace odbywa się do 31 lipca 2021 r. poprzez Strony 
społecznościowe. 

9. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 31 sierpnia 2021 r. 
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§2. KONKURS  

1. Stowarzyszanie organizuje Konkurs na film krótkometrażowy skierowany do osób, które 
ukończyły 18 lat i zamieszkują na terenie Piotrkowa Trybunalskiego lub powiatu 
piotrkowskiego. 

2. Tematyka Konkursu związana jest z promocją metod oszczędzania wody i dbałością o jej 
czystość, zarówno tych znanych jak i nowatorskich. 

3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu krótkometrażowego filmu, max. 1 min., który 
tematycznie będzie związany z oszczędzaniem wody i dbałością o czystość akwenów.  

4. Filmy konkursowe zostaną zamieszczone na Stronie internetowej lub Stronie 
społecznościowej, gdzie będzie można głosować na najlepsze prace, zgodnie  
z zamieszczonymi instrukcjami. 

5. Celem Konkursu jest: 
 upowszechnienie wiedzy na temat oszczędzania wody i dbałość o czystość akwenów, 
 zaangażowanie użytkowników wód na poziomie lokalnym w oszczędzanie wody  

i dbałość o stan wód w akwenach, 
 podniesienie świadomości ekologicznej wśród Uczestników Konkursu i osób 

odwiedzających Strony internetowe i Strony społecznościowe Stowarzyszenia w zakresie 
konieczności ochrony wód i racjonalnej gospodarki tym zasobem.  

 

§3. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W Konkursie mogą brać udział osoby dorosłe (ukończone 18 lat), zwane dalej Uczestnikiem. 
2. Udział w Konkursie ma charakter otwarty i nie wymaga wypełnienia zgłoszenia a jedynie 

zastosowania się do niniejszego Regulaminu dostępnego na Stronach internetowych. 
3. Do Konkursu można zgłaszać jedynie filmiki krótkometrażowe wcześniej niepublikowane, 

nieprezentowane i nienagradzane w innych konkursach. 
4. Film zgłoszony do Konkursu może zostać nakręcony techniką dowolną przy pomocy telefonu 

komórkowego, aparatu fotograficznego lub kamery, dopuszcza się też animacje. 
5. Zgłoszenie filmów do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez uczestnika zgody na   

prezentowanie zgłoszonych prac na Stronach internetowych oraz Stronach 
społecznościowych Organizatora. 

6. Ponadto uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych i 
informacji o otrzymanej nagrodzie na Stronach internetowych oraz Stronach 
społecznościowych Organizatora. 

7. Wysyłając Film do Konkursu Autor/Uczestnik wyraża zgodę na przeprowadzenie Konkursu 
zgodnie z niniejszym Regulaminem.  

8. Wysyłając Film do Konkursu Autor/Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 
na potrzeby Konkursu, mając prawo wglądu do nich i do ich poprawiania, zgodnie z POLITYKĄ 
OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, dostępną na Stronach internetowych. 

9. Nadesłane na Konkurs dane osobowe Autora/Uczestnika będą przetwarzane przez 
Organizatora wyłącznie w celach związanych z Konkursem oraz na zasadach określonych w 
POLITYCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, która obowiązuje w Stowarzyszeniu „21”. 

10. Każdy uczestnik może przesłać 1 film, zwany dalej Pracą, Filmem lub Dziełem. 
11. Filmy muszą spełniać następujące wymagania techniczne: 

 długość Filmu od 30 sek. do max. 1 min. 
 format wmv, avi, mpeg2, mpeg4 lub mp4. 

12. Filmy należy dostarczyć drogą elektroniczną na adres mailowy kontakt@stowarzyszenie21. 
wraz z podaniem tytułu pracy, imienia i nazwiska Autora, miejscowości zamieszkania Autora, 
wieku Autora w latach adresu e-mail do kontaktu Autora. Autor pracy, w momencie 
przesłania Filmu oraz ww. informacji, staje się Uczestnikiem Konkursu. 
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§4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 

1. Filmy konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez 
Organizatora. 

2. Prace będą oceniane według następujących kryteriów: 
 zgodność z tematem i celami Konkursu, 
 atrakcyjność i przejrzystość prezentowanej formy, 
 twórcze podejście do zagadnienia. 

3. Organizator przyzna 3 nagrody główne (za I, II, III miejsce) oraz nagrodę publiczności. 
4. Nagroda publiczności zostanie przyznana po zliczeniu głosów na stronie Konkursu. 
5. Organizator ma prawo do nieprzyznania nagród i wyróżnień w przypadku małego 

zainteresowania Konkursem. 
6. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny. 
7. Nagrodami w konkursie jest drobny sprzęt elektroniczny i piknikowy. 

 

§5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD 

1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Stronach internetowych oraz Stronach 
społecznościowych. 

2. Decyzje Komisji Konkursowej oceniającej nadesłane prace są wiążące i ostateczne (od 
werdyktu nie przysługuje odwołanie). 

3. Laureaci zostaną poinformowani o wynikach Konkursu drogą mailową na wskazany w 
zgłoszeniu adres e-mail. 

4. Nagrody wręczą członkowie Stowarzyszenia21. 
5. Termin wręczenia nagród będzie ustalany indywidualnie ze zwycięzcami.  
6. Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, Laureaci niniejszego Konkursu zwolnieni są z 

opłaty podatku od nagrody. 

 

§6. PRAWA AUTORSKIE 

1. Autor/Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu 
wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że osoby występujące lub uwidocznione na 
Filmie, w tym Autor/Uczestnik, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich 
wizerunku w sposób określony w Regulaminie. 

2. Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z Filmu zgodnie z 
niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie Filmu 
na Stronach internetowych oraz Stronach społecznościowych Organizatora oraz inne 
przypadki publicznego udostępniania. 

3. Nadesłane na Konkurs pliki Filmu przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatora i nie 
będą zwracane Autorom/Uczestnikom. 

4. Z chwilą przesłania Organizatorowi wykonanego Filmu, Autor/Uczestnik przenosi na 
Stowarzyszenie całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do Filmu i ich 
nośników wraz z prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przez 
Stowarzyszenie w zakresie przewidzianym w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych obejmujące w szczególności następujące pola eksploatacji: 

1) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, 
rozpowszechniania Przedmiotu umowy, w postaci cyfrowego zapisu Filmu, zarówno 
poprzez umieszczanie Filmu jako produktu multimedialnego na nośnikach 
materialnych (w szczególności pamięć USB, CD, DVD, czy poprzez wprowadzanie do 
pamięci komputera), jak również poprzez udostępnianie Filmu jako produktu 
multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczególności poprzez 



 
4 

umieszczenie Filmu na serwerze, jednostkach roboczych, w sieci Internet, Intranet, w 
sieci komputerowej, czy pamięci RAM); 

2) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, 
rozpowszechniania Filmu w postaci materialnych nośników, w szczególności techniką 
drukarską, reprograficzną czy zapisu magnetycznego; 

3) prawa do rozpowszechniania Filmu, zarówno w formie materialnych nośników, jaki i 
w postaci cyfrowej, przez publiczne wystawienie, wyświetlanie, odtwarzanie, 
publiczne udostępnianie, czy elektroniczne komunikowanie Filmu publiczności w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 
wybranym;  

4) prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Film utrwalono przez 
wprowadzenie do obrotu, udzielenie licencji, użyczenie lub najem oryginału albo jego 
egzemplarzy, zarówno w formie materialnych nośników Filmu jak i jego cyfrowej 
postaci. 

Powyższe dotyczy w szczególności: 

a. utrwalenia dzieła na nośnikach materialnych, niezależnie od systemu, formatu i 
standardu (karton laminowany, papier syntetyczny, papier powlekany, taśma 
filmowa, kasety, płyty, kompakty, CD-ROM, VHS, DVD, VCD, VOD, DCP, BRD, pliki 
MP3, MPEG-4, WMV i DiVX, Blue Ray, 4K, materiały poligraficzne, itp.) i dowolną 
techniką; 

b. zwielokrotnienia wszelkimi technikami i metodami, na wszelkich nośnikach, w tym: 
techniką filmową, telewizyjną, drukarską, cyfrową i optyczną – w dowolnej formie; 

c. wprowadzenia do obrotu; 

d. wprowadzenia do pamięci komputera i sieci multimedialnej oraz wszelkich innych 
nośników przetwarzania cyfrowego; 

e. publicznego odtwarzania, wykonywania, wyświetlania, w tym wyświetlania w kinach, 
nadań telewizyjnych za pomocą techniki przewodowej i bezprzewodowej zarówno 
przez stacje naziemne, kablowe, jak i za pośrednictwem satelity, nadawanie za 
pośrednictwem Internetu, reemitowanie, niezależnie od systemu, standardu i 
formatu (włączając w to reemisję równoczesną i integralną); 

f. publicznego odtwarzania utworów audiowizualnych na targach, wystawach, 
festiwalach i innych imprezach o podobnym charakterze; 

g. najmu i użyczenia nośników, na których dzieło utrwalono; 

h. równoległej i integralnej emisji dzieła, reemisji, nadawania integralnego i 
symultanicznego przez inną organizację telewizyjną; 

i. prawa do wykorzystania w połączeniach telefonicznych i innych nadaniach, w tym 
przekazach testowych, wizualnych, dźwiękowych i audiowizualnych (SMS, MMS, 
WAP, teletekst); 

j. prawa do opracowywania obrazu filmowego oraz fotosów związanych z dziełem; 

k. prawa do tłumaczenia dzieła na inne wersje językowe (napisy dialogowe, dubbing, 
lektor); 

l. prawa decydowania o wykonywaniu dalszych praw zależnych (kontynuacja); 

m. wykorzystania dzieła, jego elementów oraz fotosów w ramach umowy 
merchandisingu; 



 
5 

n. w przypadku pojawienia się nowych możliwości technicznych dzieło będzie mogło 
być wykorzystane na nowych polach eksploatacji bez konieczności zawierania 
odrębnego porozumienia; 

o. sprzedaż gadżetów wykorzystujących dzieło lub jego elementy. 

5. Autor/Uczestnik udziela Organizatorowi wyłącznego prawa do rozporządzania i korzystania z 
Filmu, w szczególności do dokonywania streszczeń, przeróbek i adaptacji Filmu bez 
uszczerbku dla prawa do Filmu w wersji utworu pierwotnego (prawa zależne). 

6. Film wykonany w ramach Konkursu może być wykorzystywany przez Organizatora bez 
żadnych ograniczeń do dalszych prac związanych z działalnością Stowarzyszenia „21” oraz 
realizacją projektów w których Stowarzyszenie „21” występuje jako strona, a także przez 
osoby trzecie po wprowadzeniu go do obrotu i przeniesieniu na te osoby praw autorskich, o 
których mowa w ust. 4. 

7. Przejście autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych, o których mowa powyżej, na 
Organizatora następuje bez wynagrodzenia. 

8. Organizator ma prawo dalszej sprzedaży, udzielania licencji, najmu, użyczenia Filmu w 
zakresie nabytych praw autorskich majątkowych bez zgody Autora/Uczestnika i 
upoważnienia do wykonywania czynności z zakresu zmian, adaptacji, uzupełnień i Filmu 
osobie mającej uprawnienia i doświadczenie przy sporządzaniu tego typu Filmów. 

9. Przeniesienie praw, o których mowa w ustępie powyżej nie jest ograniczone w jakikolwiek 
sposób, w szczególności nie jest ograniczone ani czasowo ani terytorialnie. 

10. Autor/Uczestnik, działając w oparciu o posiadane uprawnienia gwarantuje i upoważnia 
Organizatora do wykonywania autorskich praw osobistych do Filmu, stanowiącego 
przedmiot Konkursu, a w szczególności do: 

1) decydowania o sposobie oznaczenia Filmu nazwiskiem ewentualnie pseudonimem 
autora; 

2) decydowania o nienaruszalności treści i formy Filmu; 

3) decydowania o pierwszym udostępnieniu Filmu publiczności; 

4) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z Filmu. 

11. Autorowi/Uczestnikowi nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z Filmu na 
poszczególnych polach eksploatacji, o których mowa w ust. 4. 

12. Autor/Uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Filmu, a w 
przypadku korzystania z cudzych utworów lub posiadania majątkowych praw autorskich 
wspólnie z innymi podmiotami Autor/Uczestnik nabył lub nabędzie te prawa na własność i 
jest wyłącznie uprawnionym do rozporządzania nimi. 

13. Autor/Uczestnik zobowiązuje się naprawić jakąkolwiek szkodę, jaka powstać może u 
Organizatora w związku z naruszeniem praw autorskich, w tym także zwolnić Organizatora 
 z roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie w związku z rozpowszechnianiem Filmu. 

14. Autor/Uczestnik zapewnia, że Film będzie całkowici oryginalny i nie będzie naruszać praw 
autorskich innych osób/podmiotów, w tym również będzie wolny od wad prawnych i 
fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Organizatora. Ponadto 
Autor/Uczestnik zapewnia, że Film nie będzie naruszać żadnych praw osób trzecich i że 
prawa autorskie Autor/Uczestnik do Filmu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszym 
Regulaminem 
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§7. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: 
RODO), informuję, że: 

 

1. Administrator danych / Inspektor ochrony danych: 

Administratorem danych osobowych, które zostaną przesłane w zgłoszeniu Filmu jest Stowarzyszenie 
„21” z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (97-300), ul. Belzacka 20 B, adres e-mail: 
kontakt@stowarzyszenie21.pl 

 

2. Cele przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Konkursu oraz wypełnienia obowiązków 
wynikających z przepisów prawa, np. prawa podatkowego, przepisów regulujących zasady 
rachunkowości. 

 

3. Podstawa prawna przetwarzania 

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (jest to 
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą). 

Ponadto po zawarciu umowy są przetwarzane też na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdyż jest to 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;  

 

4. Okres przechowywania danych osobowych 

Dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany umową dotyczącą projektu pn. „Kropla wody 
- edukacja ekologiczna mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego”, 
realizowanego przez Stowarzyszenie „21” w ramach konkursu pn. „EDUKACJA EKOLOGICZNA 
MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO”. Projekt, o którym mowa, jest dofinansowany przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą przy ul. Dubois 
118, w Łodzi (93-465). Adres strony internetowej: www.wfosigw.lodz.pl oraz 
www.zainwestujwekologie.pl/. Podmiot dofinansowujący jest jednocześnie odbiorcą danych 
osobowych Autora/Uczestnika. 

 

5. Prawa 

1) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO), prawo do ich 
sprostowania (art. 16 RODO), uzupełnienia (art. 16 RODO), prawo do ograniczenia ich przetwarzania, 
ale z wyłączeniem przypadków wskazanych w art. 18 ust. 2 RODO, m. in. prawo to nie będzie 
przysługiwało w takim zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych będzie konieczne do 
dochodzenia ewentualnych roszczeń.  

2) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych (ze względu na brak 
przesłanek określonych w art. 20 RODO), prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych (gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt 
b i c, a prawo usunięcia danych osobowych jest ograniczone tylko do tych danych, które nie są 
konieczne do realizacji celów wskazanych w art. 17 ust. 3 pkt b, d i e RODO, tj. do wywiązywania się z 
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prawnego obowiązku wymagającego przetwarzanie danych, do ustalenia, dochodzenia i obrony 
roszczeń oraz do celów archiwalnych.  

3) Ponadto, w szczególnych przypadkach prawa, powyższe mogą być ograniczone, ze względu np. na 
wymogi prawne, m.in. zawarte w prawie podatkowym lub w zasadach rachunkowości. Więcej 
informacji na temat przysługujących praw zawarto w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

 

6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. (22) 531-03-00, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

 

7. Konsekwencje niepodania danych osobowych: 

W przypadku nie podania danych osobowych – nie będzie możliwości uczestnictwa w Konkursie. 

 

8. Odbiorcy danych 

Pana/Pani dane osobowe są udostępniane: 

1) upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym przy wykonaniu umowy; 

2) podmiotom świadczącym usługi IT; 

3) podmiotom świadczącym dodatkowe usługi dla Stowarzyszenia – audytorzy podatkowi, biegli 
rewidenci badający sprawozdanie finansowe,  

4) podmiotom wspierającym usługi płatnicze świadczone drogą elektroniczną;  

5) organom publicznym – na ich żądanie. 

 

9. Czy dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej 

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). 

 

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu i jest jedynym 
dokumentem określającym zasady Konkursu. 

2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Zgłoszenie prac konkursowych do niniejszego Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem 

warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że prace konkursowe złożone na 
Konkurs zostały wykonane osobiście, a w przypadku osób widniejących na fotografiach i 
filmach uzyskano zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunku. 
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4. Prace konkursowe zgłoszone do niniejszego Konkursu nie będą zwracane i pozostaną w 
zbiorach Stowarzyszenia”21”. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane 
opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji 
opartych na pracach konkursowych oraz oświadczeniach sporządzonych przez Uczestników. 

6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla Uczestników. 
7. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.  
8. Uczestnicy, którzy nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie lub   

podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani. 
9. Prace konkursowe nie spełniające warunków Regulaminu, a także nadesłane po terminie nie 

będą brały udziału w Konkursie (nie będą rozpatrywane). 
10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to  

na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 
11. Regulamin Konkursu dostępny jest na Stronach internetowych. 
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w zgłoszeniu 

autora, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu email uniemożliwiającą 
odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody. 

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

14. Wszelkie reklamacje pisemne z tytułu organizowanego Konkursu będą rozpatrywane przez 
Organizatora w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji. 

 


