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Regulamin Konkursu Fotograficznego  

„Wyścigi konne - mój świat”   

organizowanego przez Polski Klub Wyścigów Konnych z siedzibą w Warszawie 

 
 
 

§ 1 

1. Niniejszy Regulamin Konkursu Fotograficznego „Wyścigi konne - mój świat”, organizowanego przez Polski Klub 

Wyścigów Konnych z siedzibą w Warszawie (dalej: „Regulamin”), określa warunki i zasady przeprowadzenia 

Konkursu Fotograficznego „Wyścigi konne - mój świat” Polskiego Klubu Wyścigów Konnych z siedzibą w 

Warszawie (dalej: „Konkurs”) oraz zasady wyboru laureatów w Konkursie. 

2. Organizatorem Konkursu jest Polski Klub Wyścigów Konnych z siedzibą Warszawie, adres:  ul. Puławska 266,   

02-684 Warszawa (dalej: „Organizator”). 

 

§ 2 

1. Celem Konkursu jest: 

1.1. stworzenie zbioru zdjęć związanych z wyścigami konnymi, które pokażą atuty, siłę i piękno koni 

wyścigowych; 

1.2. przedstawienie koni wyścigowych jako wszechstronnie użytkowych; 

1.3. zaprezentowanie wyścigów konnych w kategorii sportu elitarnego i prestiżowego; 

1.4. uchwycenie: unikatowej atmosfery panującej podczas mitingów wyścigowych, codziennych treningów, 

zaangażowania młodzieży pracującej z końmi, radości  z wygranej; 

1.5. pokazanie nieszablonowych ujęć, magicznych chwil; 

1.6. poznanie indywidualnego spojrzenia widza na wyścigi konne. 

2. W związku z celem Konkursu przedstawionym powyżej, tematem fotograficznych prac konkursowych są konie 

wyścigowe, ludzie związani z wyścigami konnymi i towarzyszące im emocje. 

 

§ 3 

1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, trwa od 18.02.2015 roku do 28.02.2015 

roku (włącznie). 

2. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne nieprowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej w 

zakresie fotografii, miłośnicy fotografowania, bez względu na wiek (dalej zwani: „Uczestnikami”, a odrębnie 

każdy z nich „Uczestnikiem”). 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni i rodzeństwo 

oraz małżonkowie, zstępni, wstępni i rodzeństwo członków Komisji Konkursowej. Prawo do weryfikacji 

spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje Organizatorowi. 

4. Do Konkursu mogą być zgłoszone nie więcej, niż 3 (słownie: trzy) zdjęcia od jednego Uczestnika, 

przedstawiające tematykę zgodną z postanowieniem określonym w § 2 ust. 2 Regulaminu. W przypadku 

nadesłania większej liczby zdjęć przez jednego Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru 3 

(słownie: trzech) zdjęć danego Uczestnika metodą losową, bez uwzględnienia w Konkursie pozostałych prac 

tego Uczestnika. W przypadku zgłoszenia do Konkursu kilku identycznych zdjęć przez tego samego Uczestnika, 

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia identycznych zdjęć, które zostały zgłoszone jako 

kolejne. 

5. Do Konkursu nie można zgłaszać zdjęć posiadających więcej, niż jednego autora. 

6. Zdjęcia nadesłane na Konkurs mogą być wykonane w technice czarno-białej lub kolorowej.  

7. Zdjęcia nadesłane na Konkurs muszą spełniać następujące wymogi techniczne: format pliku JPG bez kompresji 

lub PNG, format zdjęcia minimum 800x600. 

8. Zabronione jest składanie zdjęć sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami - takie zgłoszenia nie będą 

brały udziału w Konkursie, a ich zgłoszenie stanowi naruszenie Regulaminu. 

9. W Konkursie mogą brać udział jedynie te zdjęcia, które nie wygrały żadnego innego konkursu fotograficznego. 

10. Do Konkursu zostaną dopuszczone wyłącznie zdjęcia spełniające wymogi niniejszego Regulaminu. 

11. Materiały nadesłane na Konkurs nie będą zwracane przez Organizatora. 
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12. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest: 

12.1. dostarczenie zdjęcia/zdjęć zgodnie z wymogami Regulaminu nie później, niż do dnia 28.02.2015 roku 

(do godz. 24:00) na adres e-mail Organizatora: konkurs@pkwk.org, 

12.2. prawidłowe wypełnienie i podpisane formularza zgłoszeniowego znajdującego się do pobrania na stronie 

internetowej Organizatora pod adresem www.pkwk.pl oraz który stanowi załącznik do Regulaminu, 

który to wymaga podania następujących informacji o Uczestniku: 

a) tytuł pracy (fotografii), 

b) imię i nazwisko, 

c) adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod, miejscowość), 

d) telefon kontaktowy, 

e) adres e-mail, 

f) wiek, 

g) komentarz do zdjęcia (nazwa fotografowanego obiektu, miejsce wykonania zdjęcia itp.). 

12.3. Odpowiednio: 

a) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora w celu 

realizacji Konkursu Organizatora oraz oświadczenie, że Uczestnik został poinformowany o prawie 

dostępu do danych i prawie ich poprawiania, 

b) złożenie oświadczeń w zakresie wskazanym w § 7 niniejszego Regulaminu, 

 
które to odpowiednio zgody i oświadczenia stanowią element formularza zgłoszeniowego, o którym 
mowa w pkt. 12.2. powyżej. 

12.4. Przesłanie skanu podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail Organizatora:  

konkurs@pkwk.org do dnia 28.02.2015 roku (do godz. 24:00), przy czym formularz zgłoszeniowy 

powinien być wypełniony w sposób kompletny. Brak jakiegokolwiek elementu powoduje 

nieuwzględnienie w Konkursie nadesłanego zgłoszenia. 

13. W przypadku udziału w Konkursie osób małoletnich, zgłoszenie do Konkursu (formularz zgłoszeniowy) musi być 

podpisane przez rodzica bądź opiekuna prawnego osoby małoletniej. 

14. Złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, tym samym udział w Konkursie, jest równoznaczne z 

oświadczeniem, iż: 

14.1. zgłoszona do Konkursu praca fotograficzna (zdjęcie) jest autorstwa Uczestnika i przysługuje mu do niej 

całość praw autorskich, 

14.2. Uczestnik posiada zgodę osób widniejących na przesłanych zdjęciach na rozpowszechnianie ich 

wizerunku w ramach Konkursu oraz w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, a także 

podawanych do publicznej wiadomości na portalach internetowych, w wydawnictwach Organizatora 

oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora. 

15. Przesłanie pracy konkursowej (zdjęcia/zdjęć) wraz z formularzem zgłoszeniowym jest jednoznaczne z 

akceptacją Regulaminu Konkursu. 

16. O zakwalifikowaniu do Konkursu decyduje data wpływu formularza zgłoszeniowego do Organizatora, tj. 

najpóźniej do 28.02.2015 roku (do godz. 24:00) oraz poprawność formalna przesłanych dokumentów 

(formularza zgłoszeniowego). Zgłoszenia przesłane po terminie oraz formalnie niepoprawne nie będą 

rozpatrywane. 

17. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny, a Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów 

związanych z ich uczestnictwem w Konkursie. 

18. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą 

nieprawdziwe informacje lub dane, zostaną automatycznie  wykluczone z udziału w Konkursie. 

 

§ 4 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 08.03.2015 roku. 

2. Laureatów Konkursu wybiera Jury Konkursu powołane przez Organizatora, w składzie: Prezes Organizatora, 

jako Przewodniczący Jury Konkursu oraz 2 (słownie: dwóch) pracowników Wydziału Organizacyjnego 

Organizatora. 

3. Jury Konkursu na podstawie subiektywnej oceny prac fotograficznych (zdjęć) przez członków Jury ustali listę 3 

(słownie: trzech) Laureatów Konkursu (dalej zwani: „Laureatami”, a odrębnie każdy z nich „Laureatem”). 

http://www.pkwk.pl/
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4. Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 09.03.2015 roku, poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej 

Organizatora: www.pkwk.pl. 

5. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w dniu 09.03.2015 roku, na adres e-mail i 

telefonicznie, zgodnie z danymi wskazanymi w treści formularza zgłoszeniowego. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z 

Uczestnikami, wynikające z przyczyn niezależnych od niego. 

7. Decyzja Jury Konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

§ 5 

1. W Konkursie przyznawane są nagrody za zdobycie od pierwszego do trzeciego miejsca. 

2. Nagrodą za zdobycie 

2.1. pierwszego miejsca jest:  

 dwuosobowe zaproszenie do loży Prezesa Organizatora na dzień wyścigowy wskazany przez Organizatora, 

 karnet upoważniający do wstępu na Tor Służewiec w sezonie 2015 (karnet do strefy A do 1 piętra), 

 książka o tematyce wyścigowej, 

 kalendarz Organizatora na rok 2015. 

2.2. drugiego miejsca jest: 

 karnet upoważniający do wstępu na Tor Służewiec w sezonie 2015 (karnet do strefy A do 1 piętra), 

 książka o tematyce wyścigowej, 

 kalendarz Organizatora na rok 2015. 

2.3. trzeciego miejsca jest: 

 dwuosobowe zaproszenie na rozpoczęcie sezonu 2015 na Torze Służewiec, 

 książka o tematyce wyścigowej, 

 kalendarz Organizatora na rok 2015. 

3. Laureaci po otrzymaniu nagrody zobowiązani są do podpisania protokołu odbioru nagrody. 

4. Jury nie będzie przyznawało nagród ex-aequo.  

5. Nagrody zostaną przekazane Laureatom w terminie nieprzekraczającym 14 (słownie: czternaście) dni od daty 

ogłoszenia wyników Konkursu. 

6. Z uwagi na charakter Konkursu, który jest konkursem z dziedziny sztuki, nagrody przyznane w Konkursie, 

których łączna wartość nie przekroczy kwoty 760,00 (słownie: siedemset sześćdziesiąt) złotych, są zwolnione z 

opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r., Nr 80, poz. 350 z późn. zm.).  

7. Laureat nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani na ekwiwalent pieniężny.  

8. Laureat ma prawo zrezygnować z nagrody, o czym pisemnie powiadomi Organizatora w terminie do 2 (słownie: 

dwóch) dni od daty jej przyznania. 

9. Organizator rozstrzyga o losie nieodebranych lub zwróconych nagród. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie 

Laureatów. 

 

§ 6 

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu. 

2. Organizator zapewnia, iż dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 1997 r., poz. 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz że dane będą 

zbierane i przetwarzane tylko do celów związanych z organizacją Konkursu. 

3. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania. 

 

§ 7 

1. Nadesłanie zdjęcia na Konkurs jest równoznaczne z zapewnieniem Organizatora Konkursu o tym, iż utwór 

(zdjęcie) nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności rozpowszechnienie utworu (zdjęcia) nie będzie 

prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku osób przedstawianych na zdjęciu, albowiem utwór 

spełnia wymogi określone w art. 81 ustawy o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 

1994 r. (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) (Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby 

na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta 

otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: osoby 

http://www.pkwk.pl/
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powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w 

szczególności politycznych, społecznych lub zawodowych lub osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej, 

jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza).  

2. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie jednocześnie udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej do 

swoich zdjęć na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na 

następujących polach eksploatacji: 

 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w 

tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

 w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, 

użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

 w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, 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. Uczestnik Konkursu jednocześnie wyraża zgodę 

na wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabianie i 

adaptowanie całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie (oraz publikowanie imienia, nazwiska i 

miejsca zamieszkania Uczestnika) w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem (tegorocznej i 

każdej następnej edycji), w wydawnictwach Organizatora, a także na stronie internetowej www.pkwk.pl 

oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora. 

3. Uczestnik ma obowiązek nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie zwolnić Organizatora w całości od 

wszelkiej odpowiedzialności, jaka zostałaby na Organizatora nałożona, choćby nieprawomocnym wyrokiem, z 

tytułu naruszenia w zdjęciach i/lub w związku ze zdjęciami praw osób trzecich, w tym osobistych lub 

majątkowych praw autorskich. 

 

§ 8 

1. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 

r. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).  

2. Organizator nie gwarantuje, że strona www.pkwk.pl będzie wolna od zakłóceń lub błędów.  

3. Spory związane z Konkursem będą rozpatrywane przez Organizatora, a jego decyzje w tym zakresie będą 

wiążące. Organizator w szczególności jest uprawniony w związku z ewentualnymi wątpliwościami 

przedstawianymi przez Uczestników do publikowania wyjaśnień co do postanowień niniejszego Regulaminu.  

4. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków 

uczestnictwa w Konkursie. Uczestnicy wyrażają na powyższe zgodę, chyba że w terminie 2 (słownie: dwóch) 

dni roboczych od opublikowania stosownej informacji na stronie internetowej Organizatora złożą oświadczenie 

o wycofaniu pracy z Konkursu (w przypadku przesłania skanu oświadczenia na adres e-mail: konkurs@pkwk.org 

ww. termin uznaje się za zachowany w przypadku otrzymania w tym terminie oświadczenia przez 

Organizatora).  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa, w 

szczególności przepisy ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z 

późn. zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., 

Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). 

6. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora - 

www.pkwk.pl. 
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