
     

 

 

        REGULAMIN KONKURSU „Poznaj świat ze SKAT”  
 

§1. Postanowienia ogólne  

 

1. Konkurs „Poznaj świat ze SKAT” (zwany dalej „Konkursem”), jest organizowany przez firmę SKAT 

Transport sp. z o.o. sp. k. 80-298 Gdańsk, ul. Juliusza Słowackiego 199, Numer KRS: 0000487902 NIP: PL 

5851356886, oraz portal promowy PromySkat - promyskat.pl, należący do organizatora, zwanymi dalej 

„Organizatorem”.  

2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy 

z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).  

3. Fundatorem nagród jest firma: „SKAT Transport sp. z o.o.” sp. k. 80-298 Gdańsk, ul. Juliusza Słowackiego 

199, Numer KRS: 0000487902 NIP: PL 5851356886 zwana dalej Fundatorem.  

4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

5. Przed wzięciem udziału w Konkursie użytkownik powinien zapoznać się z regulaminem; wzięcie udziału                                

w Konkursie jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu Konkursu „Poznaj świat ze 

SKAT”.  

7. Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”), której zadaniem będzie czuwanie nad 

prawidłowością przebiegu Konkursu, a także wyłonienie zwycięzców w Konkursie.  

8. Celem Konkursu jest promowanie niekomercyjnej działalności podróżniczej oraz amatorskiej                                     

i profesjonalnej twórczości fotograficznej jak również udostępnienie najciekawszych prac uczestników 

szerokiej publiczności podczas pokonkursowych wystaw.  

 

§2. Miejsce i czas trwania Konkursu  

 

1. Konkurs jest organizowany i przeprowadzany na stronie www.poznajswiatzeskat.pl, którego 

administratorem jest firma SKAT Transport sp. z o.o. sp. k.   

2. Konkurs składa się z oddzielnych edycji, poszczególne edycje konkursu trwające do 30 dni będą 

ogłaszane w sezonie turystycznym co 2 miesiące, konkurs jest przeprowadzany za pomocą modułu 

konkursowego dostępnego w trakcie trwania edycji konkursowej na stronie www.poznajswiatzeskat.pl  

3. Każda edycja konkursu kończy się wyłonieniem zwycięzcy.  

4. Edycja składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap każdej edycji konkursowej trwa 20 dni, drugi etap 

wyłonienie zwycięzcy do 7 dni.  

5. Informacje na temat czasu trwania poszczególnych edycji oraz nagrody znajdują się w załącznikach do 

regulaminu.  

 

§ 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie.  

 

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, zajmujące się amatorsko i profesjonalnie 

fotografią, z wyłączeniem pracowników Organizatora. Uczestnicy do Konkursu zgłaszają się poprzez moduł 

konkursowy na stronie www.poznajswiatzeskat.pl od momentu uruchomienia modułu w każdej kolejnej 

edycji. Zgłoszenie uważa się za ważne, w przypadku wypełnienia wszystkich wymaganych pól w formularzu 

zgłoszeniowym.  

http://www.poznajswiatzeskat.pl/


     

 

 

3. Jeden uczestnik może zamieścić tylko jedną pracę (fotografię), a zgłoszone na Konkurs nie mogą być 

przetworzone elektronicznie lub być fotomontażem.  

4. W zgłoszeniu należy zamieścić imię i nazwisko osoby zgłaszającej się do konkursu, aktualny adres                        

e-mail, numer telefoniczny oraz pracę, biorącą udział w Konkursie. Zgłoszenia nie zawierające tych 

elementów nie będą dopuszczone do Konkursu.  

5. Zgłoszenie konkursowe obejmuje pracę, która przedstawia esencję podróżowania na fotografii. Zdjęcie, 

powinno oddawać przyjemność, pasję podróżowania, pokazywać ciekawe miejsca, emocje związane                       

z podróżami i wakacjami, np. niezapomniane krajobrazy, ciekawe budynki i miejsca czy 

portrety/autoportrety indywidualne lub grupowe napotkanych w podróży osób. Zdjęcie może zostać 

wykonane dowolną techniką, przy użyciu dowolnego sprzętu elektronicznego: aparat fotograficzny, 

telefon komórkowy, smartfon.  

6. Przesłanie kompletnie wypełnionego formularza konkursowego wraz z propozycją zdjęcia stanowi 

zgłoszenie w Konkursie (dalej „Zgłoszenie”). W Konkursie pod uwagę brane są wyłącznie Zgłoszenia 

kompletne, zgodne z zadaniem konkursowym, niezawierające treści niezgodnych z prawem, 

niezagrażające prawom osób trzecich, nienaruszające dobrych obyczajów, niedyskryminujące ze względu 

na rasę, płeć, wiek, orientację seksualną, narodowość, przekonania polityczne bądź religijne, 

niepełnosprawność, nienaruszające w jakikolwiek sposób godności ludzkiej, niepropagujące przemocy lub 

nienawiści, niezawierające treści o charakterze erotycznym, pornograficznym lub wulgaryzmów                                   

i spełniające wszystkie warunki określone niniejszym regulaminem.  

7. Uczestnik Konkursu, który wygra, otrzyma powiadomienie o tym fakcie drogą mailową lub telefoniczną.  

 

§ 4 Prawa autorskie  

 

1. Uczestnik poprzez przesłanie zgłoszenia Organizatorowi Konkursu, wyraża zgodę na bezpłatne 

przekazanie Organizatorowi konkursu licencji niewyłącznej, bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz 

terytorialnych na wszystkich znanych w dniu zgłoszenia do Konkursu polach eksploatacji, w szczególności:  

a) prawo sporządzenia cyfrowego zapisu utworów,  

b) wprowadzanie utworów do obrotu w sieci Internet,  

c) prawo wprowadzania utworów do pamięci komputera oraz do własnych baz danych,  

d) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową,  

e) zwielokrotnienie utworu (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym,                                                 

a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników 

przeznaczonych do zapisu cyfrowego,  

f) prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji utworów, 

wymaganych przez specyfikę medium internetowego;  

g) prawo publicznego odtwarzania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania utworów w sieci 

Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, aplikacji, którymi się w tym celu posługuje;  

2. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć na:  

- stronach internetowych administrowanych przez Organizatora 

- w mediach społecznościowych administrowanych przez Organizatora 

 

 



     

 

 

 

- na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Partnerów Konkursu i Patronów Medialnych 

Konkursu, z podaniem imienia i nazwiska oraz oświadcza, że udziela Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej 

licencji niewyłącznej w celu promocji, informacji i reklamy konkursu i wystawy „Poznaj świat ze SKAT!”  

3. Zgłoszenie fotografii na konkurs oznacza równocześnie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z deklaracją, iż zdjęcia nie naruszają dóbr osobistych                                            

i materialnych oraz praw autorskich osób trzecich i zostały wykonane samodzielnie przez osobę zgłaszającą 

prace, a osoby portretowane wyrażają zgodę na publikowanie swojego wizerunku.  

4. Uczestnik Konkursu ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych, 

praw pokrewnych lub dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnik Konkursu oświadcza, że w przypadku wystąpienia 

osoby trzeciej z roszczeniem przeciwko Organizatorowi, zwalnia go z odpowiedzialności oraz wstąpi lub przyłączy 

się na pierwsze żądanie do postępowania sądowego lub arbitrażowego.  

5. Uczestnik upoważnia Organizatora do decydowania o oznaczeniu i sposobie oznaczenia ww. fotografii.  

6. Organizator nie ma obowiązku wykorzystania ww. fotografii na żadnym z pól eksploatacji wymienionych 

powyżej.  

 

§ 5. Zasady konkursu  

 

1. Konkurs trwa od dnia ogłoszenia poszczególnych edycji od godziny 00:00 do godziny 23:50 20 dnia miesiąca 

do dnia ogłoszenia zwycięzcy. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się przez wypełnienie rubryk znajdujących się w 

module konkursowym umieszczonym na www.poznajswiatzeskat.pl i dodaniu pracy na zadany temat po 

uprzednim zapoznaniu się z regulaminem Konkursu.  

2. Dane niezbędne do wypełnienia przy zgłaszaniu to: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Adres 

e-mail lub numer telefonu zostanie wykorzystany wyłącznie do komunikacji związanej z Konkursem. Kontakt                     

z uczestnikiem Konkursu odbywać się będzie za pośrednictwem podanego adresu e-mail lub telefonicznie.  

3. Raz wypełnionego zgłoszenia nie można już zmienić.  

4. Jedno zgłoszenie obejmuje jedną fotografię.  

5. Fotografie nie mogą być przetworzone elektronicznie lub być fotomontażem.  

6. Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedno zdjęcie w każdej edycji konkursowej.  

7. Fotografia musi bezwzględnie nawiązywać do tematyki.  

8. Przyjęcie przez Organizatora zgłoszenia do Konkursu nie oznacza, iż uczestnik Konkursu nie może zostać                    

w czasie jego trwania z niego wykluczony.  

9. Organizator ma prawo do weryfikacji praw autorskich do zgłoszonego zdjęcia.  

10. Organizator zastrzega sobie, na każdym etapie Konkursu, prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie 

uczestników naruszających postanowienia opisane w niniejszym Regulaminie. Uczestnik wykluczony z Konkursu 

stosownie do zapisów powyższych nie może być ponownie zgłoszony. Decyzję w zakresie zgłoszenia lub 

wykluczenia podejmuje Komisja Konkursowa.  

11. Podejrzenia o naruszenia praw autorskich należy zgłaszać na adres marketing@skat.com.pl  

12. Zadaniem uczestnika jest także  zachęcanie Internautów do głosowania na jego pracę, tak aby zdobyła 

wymaganą, minimalna ilość głosów.  Zdjęcia, które zdobędą kwalifikowaną liczbę głosów, biorą udział w finale.  

 

 

 

 



     

 

 

§6. Zasady wyłaniania zwycięzcy  

 

1. Konkurs składa się z dwóch etapów.  

2. W etapie pierwszym, od dnia ogłoszenia poszczególnych edycji konkursu, uczestnicy zgłaszają fotografię                                  

i zbierają głosy od swoich znajomych.  

3. Do etapu drugiego zwanego finałem przechodzą wszystkie prace które osiągnęły minimum 10 głosów. Większa 

ilość głosów niż 10 nie zwiększa szans na zwycięstwo.  

4. Komisja konkursowa dokona wyboru zwycięzcy na podstawie zakwalifikowanych do finału zgłoszeń.  

5. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:  

a. nawiązanie do tematyki,  

b. oryginalność,  

c. kreatywność  

d. spostrzegawczość autora  

e. jakość zdjęcia.  

f. ogólne walory estetyczne  

6. W skład Komisji Konkursowej, powołanej przez Organizatora Konkursu wchodzą 3 osoby - przedstawiciele 

Organizatora.  

 

§7. Ogłoszenie wyników Konkursu  

 

1. Zwycięska praca zostanie zaprezentowana na stronie www.poznajswiatzeskat.pl   

2. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem poczty e-mail.  

 

§8. Nagrody  

 

1. Wyłoniony zostanie tylko jeden zwycięzca w każdej edycji konkursu.  

2. W konkursie zostanie przyznana za I miejsce nagroda w postaci rejsu promem w dwie strony dla dwóch osób, 

pomiędzy dwoma wybranymi portami dla danej edycji konkursu, spośród portów znajdujących się w ofercie 

www.promyskat.pl.  

3. Szczegółowy opis nagrody za I miejsce znajduje się w Załączniku do Regulaminu Konkursu.  

4. Za II i III miejsce zestaw upominków reklamowych lub nagród rzeczowych.  

5. Jury może także przyznać wyróżnienia w postaci zestaw upominków reklamowych lub nagród rzeczowych.  

6. Rejs odbywa się maksymalnie w ciągu 3 miesięcy od ogłoszenia wyników.  

7. Zwycięzca jest zobligowany do przygotowania wspomnienia z rejsu w postaci minimum 5 zdjęciowego 

fotoreportażu opatrzonego krótkim tekstem, w ciekawy i pozytywny sposób wyjaśniającym jakie miejsca 

przedstawiają fotografie oraz jak przebiegła podróż.  

8. W przypadku niedotrzymania zapisu z pkt. 7, czyli niedostarczenia reportażu zdjęciowego opatrzonego 

tekstem w terminie 7 dni od daty zakończenia podróży, zwycięzca ponosi koszty wygranej wycieczki.  

9. Sytuacje losowe uniemożliwiające odbiór nagrody, czyli wzięcia udziału w rejsie w określonym terminie, będą 

rozpatrywane indywidualnie.  

10. W ciągu 24 godzin po wysłaniu przez Organizatora potwierdzenia o przyznaniu nagrody, Zwycięzca każdej 

edycji Konkursu jest zobowiązany do potwierdzenia możliwości przyjęcia nagrody.  

11. Potwierdzenie możliwości przyjęcia nagrody musi dodatkowo zawierać następujące dane: imię i nazwisko, 

numer telefonu, adres, numer dowodu osobistego.  



     

 

 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzyznanie nagrody wynikające z przyczyn po stronie 

Uczestnika oraz zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody.  

13. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu jak i po jego zakończeniu odmówić wydania 

nagrody w odniesieniu do Uczestnika, co do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działaniu sprzecznym                   

z niniejszym Regulaminem, w tym manipulowanie wynikami, dodawania prac zawierających nieprawdziwe dane 

osobowe, obrażanie osób trzecich.  

14. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzach, ani na nagrody innego 

rodzaju. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na inne osoby. Rejs nie może 

być odsprzedany.  

15. Organizator zobowiązuje się do opłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 

30 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 

51, poz. 307 z późn. zm.), gdy wartość nagrody przekracza 760 zł, na rachunek bankowy właściwego urzędu 

skarbowego, w tym celu osoba nagrodzona zobowiązuje się do przekazania niezbędnych danych.  

 

§ 9. Postanowienia końcowe.  

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest firma SKAT Transport sp. z o.o. sp. k. 80-298 

Gdańsk, ul. Juliusza Słowackiego 199, Numer KRS: 0000487902 NIP: PL 5851356886.  

2. Uczestnicy, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania i udostępniania ich danych 

osobowych podanych w zgłoszeniu Konkursowym dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, 

marketingowych oraz statystycznych.  

3. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik 

Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia lub żądania ich 

usunięcia.  

4. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać Organizatorowi na jego adres na piśmie wraz                           

z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia 

podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia edycje Konkursu, 

której reklamacja dotyczy. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń Internetowych i telefonicznych 

wykorzystywanych przez Uczestników konkursu.  

6. Organizator zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do zmiany zasad 

Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, w tym do przedłużenia terminu trwania lub ogłoszenia 

zwycięzców, o czym poinformuje Uczestników Konkursu na stronach regulaminu Konkursu.  

7. Niniejszy Regulamin jest dostępny w okresie trwania Konkursu do wglądu wszystkim zainteresowanym na 

stronie www.poznajswiatzeskat.pl  

8. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, administrowany ani w żaden sposób powiązany z serwisem 

Facebook. Wszelkie treści wysyłane przez uczestników Konkursu w związku z Konkursem (np. komentarze, 

pytania, skargi, itp.) powinny być adresowane do Organizatora. Organizator zwalnia serwis Facebook                                      

z odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z przeprowadzeniem Konkursu z wykorzystywaniem narzędzi 

serwisu. Niniejszy Regulamin nie narusza zasad korzystania z serwisu Facebook.  

 

Regulamin z dnia 23.04.2018 

 


