REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „OBLICZA KOBIECEJ NATURY”

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Niniejszy dokument (dalej zwany: „Regulaminem”), ustanawia zasady uczestnictwa w
konkursie pod nazwą „OBLICZA KOBIECEJ NATURY”, mającym na celu wyłonienie autorów
najlepszych prac fotograficznych w nurcie portretu kreatywnego, przedstawiającego oblicza
kobiecej natury (dalej zwany: „Konkursem”).
2. Organizatorami Konkursu są:
Clochee sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. ks. Bogusława X 10/2, 70-441 Szczecin, wpisana
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w
Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
0000470899, NIP 852-260-34-57 (dalej zwana: "Organizatorem")

Filharmonią im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, przy
ul. Małopolskiej 48, 70-515 Szczecin, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego
przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Szczecina pod numerem RIK 6/97, NIP: 851-031-19-73,
REGON: 000280488, reprezentowaną przez:
Dorotę Serwę – Dyrektora,
zwaną dalej „Organizatorem”

Fundacja „Projekt Kobiety” z siedzibą przy Jana Kazimierza 51 / 139, 01-267 Warszawa,
wpisaną do KRS 0000833734

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia
23.08.2021 roku do dnia 30.09.2021 roku.
Organizatorzy powołają komisję konkursową składającą się z: przedstawicieli Organizatorów (1 na
Organizatora: Daria Prochenka – Prezes firmy Clochee, Dorota Serwa – Dyrektor Filharmonii im.
Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Maksymilian Ławrynowicz – artysta, fotograf, założyciel
Fundacji „Projekt Kobiety” ) oraz Angelika Sawicka (BMW), Anna Cieślak (aktorka), Sylwia Majdan
(projektantka mody), Izabela Marecka (redaktor naczelna magazynu Prestiż), (dalej zwane: „Jury”). Do
zadań Jury będzie należało wyłonienie Zwycięzcy/ów oraz stałe czuwanie nad prawidłowym
przebiegiem Konkursu.
II.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (dalej zwane „Uczestnikami”), które spełniają
kumulatywnie następujące wymagania:
a) osoby pełnoletnie, a osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną
zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (wzór zgody stanowi załącznik nr 1 do
Regulaminu),
b) mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c) wyraziły zgody określone w Regulaminie i zaakceptowały postanowienia Regulaminu,
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d) nadeślą w terminie prace fotograficzną zgodną ze specyfikacją zamieszczoną w
punkcie II, podpunkcie 3 niniejszego Regulaminu i tematem Konkursu.
2. Udział w Konkursie jest możliwy po umieszczeniu fotografii konkursowej na dowolnym
serwerze wymiany plików np. Wetransfer, Google Drive, Onedrive, Dropbox i przesłaniu linku
do pobrania pracy na adres konkurs@clochee.com . Do fotografii należy dołączyć formularz
zgłoszeniowy oraz podpisaną zgodą na upublicznianie wizerunku przez osobę widniejącą na
fotografii oraz wynikającą z niej zgodą na przetwarzanie danych osobowych. (Załącznik 2 i
Załącznik 3).
3. Specyfikacja pracy konkursowej:
- Zdjęcie powinno mieć rozdzielczość minimum 300 dpi
- Zdjęcie powinno mieć wymiary zdjęcie powinno mieć wymiary umożliwiające jakościowy
wydruk w formacie minimum B3
- Zdjęcie powinno być przesłane w rozszerzeniu TIFF lub PDF
- Uczestnik jest zobowiązany do przesłania wraz z fotografią konkursową zgodę na
przetwarzanie wizerunku osoby znajdującej się na tejże fotografii (załącznik nr 2)
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji i dyskwalifikacji przesyłanych przez
uczestników Konkursu zgłoszeń oraz odmowy ich umieszczenia na stronach internetowych
Konkursu w przypadku, gdy uznają, że ich treść może naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia,
w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich. W szczególności Organizatorzy nie będą
publikować/uznawać zgłoszeń o charakterze erotycznym, pornograficznym, ksenofobicznym,
rasistowskim.
5. Organizatorzy mają prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika z
udziału w konkursie (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku do którego
powziął informację o działaniu sprzecznym z Regulaminem. Wykrycie okoliczności
powodujących niespełnienie przez Uczestnika wyżej wskazanych warunków po dniu wydania
nagrody uprawnia Organizatorów do dochodzenia zwrotu nagrody lub jej wartości.
III.

ETAPY PRZEPROWADZENIA KONKURSU:
1. Informowanie o Konkursie oraz przyjmowanie zgłoszeń w okresie: 23.08-24.09.2021
2. Wybór prac Zwycięskich oraz prac do wernisażu: 24.09-30.09
3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród podczas wernisażu w dniu 13.10.21, w przestrzeni
Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.

IV.

KRYTERIA WYOBRU ZWYCIĘSKICH FOTOGRAFII
1. Jury przy wyborze Zwycięskich prac będzie brało pod uwagę:
a) Oryginalność portretu i jego walory estetyczne
b) Kreatywność podejścia do tematu tematyki konkursu
c) Nieszablonowe rozwiązania kompozycji portretu
d) Ewentualną scenografię, stylizację i makijaż

V.

NAGRODY W KONKURSIE:
1. Nagrodami w Konkursie są:
a) Za zajęcie I miejsca: zestaw kosmetyków Clochee o wartości 500 zł oraz dzień z
fotografem specjalizującym się w portretach kreatywnych – Maksymilianem
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Ławrynowiczem w Warszawie (wraz z pokryciem przez Clochee kosztów dojazdu
Zwycięzcy i noclegu w obszarze wybranego przez Clochee środka transportu i miejsca
noclegu), a także zaproszenie na wernisaż fotograficzny z cyklu „Projekt Kobiety”
Maksymiliana Ławrynowicza, który obędzie się w Warszawie w roku 2022 oraz
zaproszenie na 2 wydarzenia kulturowe dla 2 osób, organizowane przez Filharmonię
im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, dowolnie wybrane przez Zwycięzcę w
okresie X.2021 –VI. 2022, pod warunkiem uprzedniej rezerwacji z min. 30 dniowym
wyprzedzeniem,
b) Za zajęcie II miejsca: zestaw kosmetyków Clochee o wartości 400 zł oraz zaproszenie
na wydarzenie kulturowe organizowane przez Fundację Projekt Kobiety w Warszawie
– dogodny event oraz termin do ustalenia z laureatem
c) Za zajęcie III miejsca: zestaw kosmetyków Clochee o wartości 300 zł oraz zaproszenie
na wydarzenie kulturowe organizowane przez Fundację Projekt Kobiety w Warszawie
– dogodny event oraz termin do ustalenia z laureatem
2. Nagrody rzeczowe określone w pkt V, podpunktach a, b oraz c zostaną wręczone podczas
wernisażu lub w przypadku braku Zwycięzcy na wydarzeniu zostanie przekazana pocztą
tradycyjną lub kurierską na wskazane przez Zwycięzcę/ów adresy do doręczeń na terenie
Polski. Nagroda rzeczowa zostanie powiększona o część pieniężną, równą wartości podatku
dochodowego. Kwota ta zostanie pobrana przez Organizatorów na poczet zryczałtowanego
podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wartości równej 11,11% całkowitej wartości
nagrody. Część pieniężna nagrody nie zostanie wypłacona Uczestnikowi, ponieważ podlega
ona odprowadzeniu na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego.
3. Zwycięzca Konkursu nie może żądać wymiany ww. nagród na inne, ani żądać wymiany nagrody
na jej równowartość w gotówce.

4. W przypadku rezygnacji przez któregokolwiek Zwycięzcę z nagrody Organizatorzy zastrzegają
sobie prawo przekazania nagrody innemu Uczestnikowi. W przypadku przekazania Nagrody
innemu Uczestnikowi Konkursu z powodu rezygnacji któregokolwiek Zwycięzcy, Jury
rozstrzygnie, który z Uczestników Konkursu otrzyma nagrodę, stosując kryteria wskazane w
punkcie II Regulaminu.
VI.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie
wskutek problemów technicznych z przesyłaniem danych.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez
właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również
poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników.
Organizatorzy nie ponoszą również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne
mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
3. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualnie powstałe szkody
spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, nieodebranie przez Zwycięzcę przesyłki w
terminie, bądź innego typu nieprawidłowości leżącymi po stronie Uczestników.

VII.

OŚWIADCZENIA I LICENCJE
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1. Wysłanie przez Uczestnika pracy konkursowej oznacza przystąpienie do Konkursu i
potwierdzenie, iż Uczestnik zapoznał się z niniejszym Regulaminem, jest on dla niego
zrozumiały, i dobrowolnie akceptuje jego warunki, zobowiązując się tym samym do jego
przestrzegania.
2. Przysyłając pracę Konkursową, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
a) posiada wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanej fotografii, która jest
przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i jest
wolna od wad fizycznych i prawnych,
b) ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatorów za naruszenie praw osób
trzecich, w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych,
c) nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w
stosunku do zgłoszonej fotografii konkursowej oraz nie jest Uczestnikowi wiadome, by
takie zgłoszenie było lub miało być dokonane przez osobę trzecią,
d) wyraża zgodę na korzystanie z nadesłanej fotografii przez Uczestnika do celów
związanych z Konkursem, w tym w szczególności w formie materiałów reklamowych
dla celu reklamy i promocji produktów i Konkursu organizowanego przez
Organizatorów, przedstawiających osobę na portrecie samodzielnie lub w zestawieniu
z pozostałymi Uczestnikami, a także w ramach opracowań, zestawień lub inkorporacji
do materiałów reklamowych lub informacyjnych, w tym do utworów wizualnych lub
audiowizualnych, fotografii, warunkujących, umożliwiających lub ułatwiających
marketing oraz sprzedaż towarów znajdujących się w ofercie Organizatorów, bez
ograniczeń co do ilości oraz terytorium. Uczestnik upoważnia Organizatorów do
rozpowszechniania wizerunku osoby będącej na portrecie z ujawnieniem lub bez
ujawnienia tożsamości Uczestnika.
6. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs, Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na dokonanie przez
Organizatorów opracowania przesłanych w zgłoszeniu treści w zakresie niezbędnym z punktu
widzenia technicznego do umieszczenia ich na stronach portalu i w materiałach promocyjnych.
7. Uczestnik, który wykonał zadanie konkursowe, oświadcza, że wykonał je samodzielnie oraz że
jest ono przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze, jak
również, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe oraz
autorskie prawa osobiste do przesłanej fotografii. Uczestnik zapewnia, iż przesłanie fotografii
w ramach Konkursu nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich, a nadto nie jest obciążone
żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami lub prawami osób trzecich.
8. Uczestnik, który wykonał zadania konkursowe, oświadcza, że udziela nieodpłatnej licencji, z
prawem do udzielania sublicencji, obejmującej wielokrotne (nieograniczone ilościowo,
czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości, jak i w dowolnie wybranych
fragmentach z zadania konkursowego przez Organizatorów, jak również przez podmioty
wskazane przez Organizatora w związku z Konkursem oraz na potrzeby reklamy
Organizatorów, na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i
mikrokopiowanie;
b) wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie
od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań
oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego
przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i
mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;
c) Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb
eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w
całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
d) Wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub
identyfikacji Organizatorów, obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie
poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną
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techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub
fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków
technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na
urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i
obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie,
odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po
utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu;
e) Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym,
cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;
f) Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii.
9. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę, aby jego zadanie konkursowe było wykorzystywane
stosownie do potrzeb Organizatorów i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na
w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji,
dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz
poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych itp.
10. Wraz z wykonaniem zadania konkursowego, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie
swojego wizerunku lub osób widniejących w zadaniu konkursowym za pośrednictwem
Internetu, w tym w szczególności w formie materiałów reklamowych, umieszczanych na
stronach internetowych Organizatorów oraz na portalach internetowych Instagram, Facebook,
przedstawiających Uczestnika samodzielnie lub w zestawieniu z pozostałymi Uczestnikami, a
także w ramach opracowań, zestawień lub inkorporacji do materiałów reklamowych lub
informacyjnych, w tym do utworów wizualnych lub audiowizualnych, fotografii,
warunkujących, umożliwiających lub ułatwiających marketing Organizatorów, bez ograniczeń
co do ilości oraz terytorium. Uczestnik upoważnia Organizatorów do rozpowszechniania
wizerunku z ujawnieniem lub bez ujawnienia tożsamości Uczestnika.
11. W przypadku, gdyby oświadczenia i zgody, o których mowa w ust. 2-9 powyżej okazały się
niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym Uczestnik, który nadesłał zgłoszenie i/lub
zadanie konkursowe, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną
i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem
poniesione przez Organizatorów szkody. Ponadto, Uczestnik ten podlega dyskwalifikacji z
Konkursu i zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatorów
nagrody, jeżeli ją otrzymał.
VIII.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu następuje zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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) z dnia 27.04.2016 r., w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu,
rozstrzygnięcia ewentualnych reklamacji, a także wydania nagród i rozliczenia podatku z tytułu
Konkursu. Podstawą przetwarzania danych osobowych wynikającego z uczestnictwa w
Konkursie jest zgoda uczestnika – art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych. W zakresie w jakim przetwarzanie Danych wynika z bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa (m.in. przepisy podatkowe) podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1
pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
4. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Clochee
sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. ks. Bogusława X 10/2, 70-441 Szczecin, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000470899, NIP 8525

260-34-57 (dalej zwana: "Organizatorem"). Przetwarzanie danych osobowych zebranych w
trakcie prowadzenia Konkursu Administrator powierza Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza
w Szczecinie oraz Fundacji „Projekt Kobiety” przetwarzał je w celu organizacji Konkursu, tj.
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a także wydania nagród przez czas trwania
Konkursu i okres rozliczenia wręczania nagród.
2. Na potrzeby Konkursu przetwarzane są następujące dane uczestników: imię i nazwisko, numer
telefonu, adres mailowy, wiek uczestnika, fotografie z wizerunkiem modela/modelli
Uczestnika, imię i nazwisko modelki. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale
niezbędne do udziału w Konkursie.
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu, a także później
tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu i
w związku z nim, jak również w związku z realizacją obowiązków podatkowych, rachunkowych
i archiwizacyjnych przewidzianych przepisami prawa.
4. Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich
sprostowania, żądania usunięcia oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Uczestnik posiada
także prawo do uzyskania kopii danych. Uczestnikowi w każdym momencie przysługuje prawo
do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, co będzie równoznaczne
z rezygnacją z udziału w Konkursie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na prawo
przetwarzania danych, z którego skorzystano przed wycofaniem zgody. Uczestnikowi
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych
osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie
danych osobowych Uczestnika narusza przepisy RODO.
5. Dane osobowe podane w Konkursie mogą zostać udostępnione usługodawcom świadczącym
usługi dla Organizatora w celu realizacji Konkursu lub jeżeli taki obowiązek wynika z
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Administrator może też udostępniać dane
osobowe osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym.
6. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni
poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Dane Osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w
tym profilowania.
8. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych powinny być kierowane
na adres mailowy Administratora: marketing@clochee.com
IX.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej lub
elektronicznej. Reklamacja powinna zostać zgłoszona do dnia 27.10.2021. na adres: Clochee
sp. z o.o., ul. ks. Bogusława X 10/2, 70-441 Szczecin, lub e-mailem: konkurs@clochee.com
Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację, tak aby
umożliwić kontakt z nią w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego, a
ponadto powinna wskazywać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności
uzasadniających reklamację.
3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w terminie: 14 dni od daty otrzymania
reklamacji przez Organizatorów.
4. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w
jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne lub w innej formie uzgodnionej pomiędzy
Uczestnikiem a Organizatorami.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Jury.
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6. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego
od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
X.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą
której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094).
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach Organizatorów pod adresami: www.clochee.pl
, https://filharmonia.szczecin.pl/pl , https://www.projektkobiety.org/ oraz w siedzibie
Organizatorów Konkursu.
3. Organizatorzy mają prawo do zakończenia Konkursu przed czasem z ważnych powodów, nie
naruszając przy tym nabytych praw Uczestników. Organizatorzy nie ponoszą
odpowiedzialności za okoliczności, które stanowią przeszkodę w przeprowadzeniu Konkursu
spowodowane siłą wyższą lub przyczynami, które nie leżą po jego stronie. Organizatorzy
poinformują Uczestników Konkursu o zakończeniu Konkursu i jego przyczynach poprzez
podanie informacji do publicznej wiadomości.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, po uprzednim
podaniu do wiadomości publicznej informacji w przedmiocie zmiany, przy czym zmiana nie
może pogarszać warunków udziału uczestników w Konkursie.
5. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.
6. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez
Uczestnika na osobę trzecią.
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu
cywilnego i innych ustawy.
8. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem
będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
9. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE
zgoda na udział w konkursie małoletniego i na przetwarzanie jego danych osobowych
Wyrażam zgodę na udział małoletniego ..........................................................................................., którego
jestem przedstawicielem ustawowym/opiekunem prawnym w Konkursie organizowanym przez Clochee
sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie oraz Fundacji
„Projekt Kobiety”.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu konkursu i akceptuję jego treść, oświadczenia i
zgody z niego wynikające, w szczególności wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatora Konkursu
wizerunku małoletniego, którego jestem opiekunem prawnym oraz na przetwarzanie jego danych
osobowych w celach organizacyjnych i promocyjnych Konkursu. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne,
nieodpłatne publikowanie nadesłanego przez małoletniego Uczestnika Konkursu zadania konkursowego
w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie
internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.
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Data
………………………..

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
..…………………………………………

Załącznik nr 2 – ZGODA NA UPUBLICZNIANIE WIZERUNKU MODELKI WRAZ ZE ZGODĄ NA
PRZETWAŻANIE DANYCH OSOBOWYCH PODANYCH W ZGODZIE

…………………………………….
miejscowość, data
ZGODA
na wykorzystanie wizerunku

Ja niżej podpisany(a) ..................................................................., zamieszkały(a) w …………………..…..,
przy ul. ……………………….………..., wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo i nieodpłatne
wykorzystanie mojego wizerunku w formie zdjęcia na polu eksploatacji: internet (a w tym m.in. Social
Media Organizatorów, portale zewnętrzne współpracujące, serwisy YouTube), materiały drukowane,
a w szczególności na łamach prasy oraz w celu organizacji wernisażu przez Organizatorów Konkursu
Fotograficznego „ OBLICZA KOBIECEJ NATURY”, czyli :
firmę Clochee sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ks. Bogusława X 10/2, 70-441
Szczecin zarejestrowana w Sądzie Rejonowym – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego o numerze NIP: 852-260-34-57,
Filharmonią im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, przy
ul. Małopolskiej 48, 70-515 Szczecin, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez
Wydział Kultury Urzędu Miasta Szczecina pod numerem RIK 6/97, NIP: 851-031-19-73, REGON:
000280488.
Fundacja „Projekt Kobiety” z siedzibą przy Jana Kazimierza 51 / 139, 01-267 Warszawa, wpisaną do
KRS 0000833734

Celem upublicznianie jest przeprowadzenie Konkursu, jego promowanie, rozstrzygnięcie oraz
przygotowanie wernisażu, a także szerokie promowanie marki oraz produktów Clochee Sp. z o.o.,
Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie oraz Fundacja „Projekt Kobiety”
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...............................................................
(podpis)

…………………………………….
miejscowość, data
ZGODA
na przetwarzanie danych osobowych celem zebrania zgody na upublicznianie wizerunku

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych
Clochee sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ks. Bogusława X 10/2, 70-441 Szczecin zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego. KRS: 0000470899, NIP: 852-260-34-57, REGON: 321395694 w celu procesowania,
przechowywania mojej zgody na upublicznianie wizerunku. Jestem świadomy, że wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem. Podaję dane osobowe dobrowolnie i świadomie i oświadczam, że są one zgodne z
prawdą.

Data i czytelny podpis:……………………………………………..
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Załącznik nr 3
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………………………………….……………….
Numer telefonu:…………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki.
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych
Clochee sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ks. Bogusława X 10/2, 70-441 Szczecin zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego. KRS: 0000470899, NIP: 852-260-34-57, REGON: 321395694 w celu
przeprowadzenia Konkursu. Jestem świadomy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podaję dane osobowe
dobrowolnie i świadomie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych
Clochee sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ks. Bogusława X 10/2, 70-441 Szczecin zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego. KRS: 0000470899, NIP: 852-260-34-57, REGON: 321395694 w celach
marketingowych, a w szczególności do informowania o ofercie i promocjach cenowych marki Clochee.
Jestem świadomy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podaję dane osobowe dobrowolnie i świadomie
i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
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