
REGULAMIN  KONKURSU  FOTOGRAFICZNEGO  „MÓJ  ZESZYT  
SZKOLNY”  
	  

1. Organizator  konkursu  
1.1. Organizatorem	  i	  fundatorem	  nagród	  konkursu	  fotograficznego	  „Mój	  zeszyt	  

szkolny”	  zwanego	  dalej	  Konkursem	  jest	  Alboom	  Sp.	  z	  o.o.,	  z	  siedzibą	  w	  
Warszawie,	  ul.	  Puławska	  233	  lok	  B5,	  zwana	  dalej	  Organizatorem.	  

2. Warunki  uczestnictwa  

2.1. Uczestnikiem	  Konkursu	  może	  być	  każda	  osoba	  pełnoletnia,	  która	  posiada	  konto	  
w	  serwisie	  Facebook	  i	  należy	  do	  grupy	  przyjaciół	  alboom.pl	  w	  serwisie	  
Facebook.	  Aby	  zostać	  przyjacielem	  alboom.pl	  należy	  wybrać	  opcję	  Lubię	  to	  
(Like	  it)	  w	  profilu	  alboom.pl	  na	  Facebook.	  

2.2. W	  konkursie	  nie	  mogą	  brać	  udziału	  pracownicy	  i	  przedstawiciele	  Organizatora.	  

3. Zasady  konkursu  
3.1. Aby	  wziąć	  udział	  w	  Konkursie	  należy	  wejść	  wejść	  w	  zakładkę	  KONKURS	  w	  

profilu	  alboom.pl	  w	  serwisie	  Facebook.	  
3.2. W	  Konkursie	  można	  zgłaszać	  zdjęcia,	  które	  chciałoby	  się	  umieścić	  na	  okładce	  

własnego	  (lub	  własnych	  dzieci)	  zeszytu	  szkolnego.	  
3.3. Prace	  przyjmowane	  są	  od	  10	  sierpnia	  2012	  godzina	  8.00	  do	  dnia	  17	  sierpnia	  

2012	  do	  godziny	  23.59.	  

3.4. Aby	  zgłosić	  zdjęcie	  do	  Konkursu	  należy	  w	  zakładce	  KONKURS	  w	  profilu	  
alboom.pl:	  

3.4.1. Kliknąć	  guzik	  [Zgłoś	  pracę];	  
3.4.2. Wgrać	  zdjęcie,	  które	  chciałoby	  się	  umieścić	  na	  okładce	  zeszytu	  szkolnego	  

swojego	  lub	  swojego	  dziecka;	  

3.4.3. Podać	  datę	  urodzenia	  (w	  celu	  potwierdzenia	  skończenia	  18	  lat),	  swoje	  
imię	  i	  nazwisko	  oraz	  adres	  email;	  

3.4.4. Potwierdzić	  zapoznanie	  się	  z	  niniejszym	  regulaminem	  konkursu;	  

3.4.5. Kliknąć	  guzik	  [Dodaj	  moją	  pracę].	  
3.5. Każdy	  uczestnik	  konkursu	  może	  zgłosić	  1	  zdjęcie.	  Zdjęcia	  biorące	  udział	  w	  

Konkursie	  wyświetlane	  są	  w	  zakładce	  KONKURS	  w	  profilu	  alboom.pl	  i	  
udostępniane	  są	  wszystkim	  zarejestrowanym	  uczestnikom	  Konkursu.	  

3.6. W	  konkursie	  zostanie	  wyłonionych	  100	  zwycięzców	  	  nagrody	  1	  stopnia	  oraz	  
dowolna	  ilość	  zwycięzców	  nagród	  2	  stopnia	  (miejsca	  od	  101).	  

3.7. Uczestnik	  konkursu	  udostępniając	  zdjęcie	  w	  Konkursie	  oświadcza,	  iż	  
przysługują	  mu	  wyłączne	  i	  nieograniczone	  prawa	  autorskie	  do	  nadesłanych	  
fotografii	  oraz	  że	  wszystkie	  osoby	  widniejące	  na	  fotografiach	  wyrażają	  zgodę	  na	  
ich	  opublikowanie	  oraz	  publiczną	  ekspozycję.	  Ponadto	  oświadcza,	  że	  w	  



przypadku	  otrzymania	  nagrody	  lub	  wyróżnienia	  w	  Konkursie,	  wyraża	  zgodę	  na	  
wielokrotne,	  nieodpłatne	  publikowanie	  nagrodzonych	  fotografii	  oraz	  
opublikowanie	  jego	  imienia,	  nazwiska	  w	  materiałach	  promocyjnych	  
Organizatora	  związanych	  z	  Konkursem.	  

4. Ocena  i  nagrody  
4.1. Oceny	  nadesłanych	  prac	  dokonywane	  są	  przez	  głosowanie.	  

4.1.1. Głosować	  może	  być	  każda	  osoba,	  która	  posiada	  konto	  w	  serwisie	  
Facebook	  i	  należy	  do	  grupy	  przyjaciół	  alboom.pl	  w	  serwisie	  Facebook.	  
Aby	  zostać	  przyjacielem	  alboom.pl	  należy	  wybrać	  opcję	  Lubię	  to	  (Like	  it)	  
w	  profilu	  alboom.pl	  na	  Facebook.	  

4.1.2. Aby	  oddać	  głos	  na	  jedną	  z	  prac	  należy	  wejść	  w	  zakładkę	  KONKURS	  w	  
profilu	  alboom.pl	  i	  kliknąć	  guzik	  [Głosuj]	  przy	  danej	  pracy.	  

4.1.3. Głosować	  można	  przez	  cały	  czas	  trwania	  konkursu,	  od	  10	  lipca	  2012	  
roku	  godz	  8:00	  do	  17	  sierpnia	  2012	  godz	  23:59.	  

4.1.4. Każda	  praca,	  która	  zbierze	  co	  najmniej	  1	  głos	  otrzyma	  nagrodę.	  

4.2. Zwycięzcy	  konkursu	  otrzymają	  nagrody:	  
4.2.1. Nagrody	  pierwszego	  stopnia,	  dla	  100	  uczestników,	  których	  zdjęcia	  

zdobędą	  największą	  liczbę	  głosów.	  Kod	  promocyjny	  umożliwiający	  
bezpłatne	  (100%	  zniżki)	  zamówienie	  jednego	  zeszytu	  szkolnego	  z	  
własnym	  zdjęciem	  i	  podpisem	  na	  okładce	  (dowolnego	  rozmiaru	  
będącego	  w	  ofercie	  serwisu	  Alboom.pl)	  z	  serwisu	  Alboom.pl.	  Zniżka	  
dotyczy	  jedynie	  zakupu	  zeszytu	  szkolnego	  i	  nie	  obejmuje	  kosztów	  
wysyłki	  wg.	  aktualnego	  cennika	  serwisu	  alboom.pl.	  

4.2.2. Nagrody	  drugiego	  stopnia,	  dla	  uczestników,	  których	  zdjęcia	  nie	  znajdą	  się	  
wśród	  100	  o	  największej	  liczbie	  głosów.	  Zdobywcy	  nagrody	  2	  stopnia	  
otrzymają:	  
• Kod	  promocyjny	  umożliwiający	  zamówienie	  jednego	  zeszytu	  

szkolnego	  z	  własnym	  zdjęciem	  i	  podpisem	  na	  okładce	  (dowolnego	  
rozmiaru	  będącego	  w	  ofercie	  serwisu	  Alboom.pl)	  z	  serwisu	  
Alboom.pl	  za	  pół	  ceny	  (50%	  zniżki).	  Zniżka	  dotyczy	  jedynie	  zakupu	  
zeszytu	  szkolnego	  i	  nie	  obejmuje	  kosztów	  wysyłki	  wg.	  aktualnego	  
cennika	  serwisu	  alboom.pl.	  

• Kod	  promocyjny	  umożliwiający	  zamówienie	  dowolnej	  liczby	  
zeszytów	  szkolnych	  z	  własnym	  zdjęciem	  i	  podpisem	  na	  okładce	  
(dowolnego	  rozmiaru	  będącego	  w	  ofercie	  serwisu	  Alboom.pl)	  z	  
serwisu	  Alboom.pl	  ze	  zniżką	  30%.	  Zniżka	  dotyczy	  jedynie	  zakupu	  
zeszytu	  szkolnego	  i	  nie	  obejmuje	  kosztów	  wysyłki	  wg.	  aktualnego	  
cennika	  serwisu	  alboom.pl.	  

4.3. Wyniki	  Konkursu	  są	  ostateczne	  i	  wiążące	  dla	  wszystkich	  uczestników	  Konkursu.	  
Organizator	  zastrzega	  sobie	  prawo	  do	  nieprzyznania	  nagród	  i/lub	  wyróżnień	  
bez	  podania	  przyczyny.	  

4.4. Za	  wygrane	  nagrody	  rzeczowe	  nie	  przysługuje	  ekwiwalent	  pieniężny.	  



4.5. Organizator	  konkursu	  nie	  ponosi	  odpowiedzialności	  za	  wszelkie	  wady	  nagrody.	  
Wszelkie	  roszczenia	  dotyczące	  działania	  lub	  funkcjonalności	  nagród	  należy	  
kierować	  do	  producenta,	  zgodnie	  z	  warunkami	  gwarancji	  lub	  reklamacji.	  

4.6. Nagroda	  nie	  może	  zostać	  przeniesiona	  na	  osoby	  trzecie.	  

4.7. Informacja	  o	  rozstrzygnięciu	  konkursu	  pojawi	  się	  na	  profilu	  alboom.pl	  w	  
serwisie	  Facebook	  dnia	  18	  sierpnia	  2012	  o	  godzinie	  01:00.	  

4.8. Nagrody	  zostaną	  dostarczone	  zwycięzcom	  na	  koszt	  Organizatora	  drogą	  mailową	  
w	  ciągu	  3	  dni	  od	  momentu	  zakończenia	  konkursu.	  

5. Uwagi  końcowe  
5.1. Podstawowym	  dokumentem	  określającym	  zasady	  konkursu	  jest	  niniejszy	  

regulamin.	  
5.2. Nadzór	  nad	  prawidłowością	  przeprowadzenia	  konkursu	  sprawuje	  Organizator.	  

5.3. Wszelkie	  reklamacje	  dotyczące	  przeprowadzenia	  konkursu	  należy	  zgłaszać	  
mailem	  na	  adres	  info@alboom.pl	  

5.4. Regulamin	  niniejszego	  Konkursu	  dostępny	  jest	  również	  na	  stronie	  internetowej	  
Organizatora.	  

5.5. Organizator	  zastrzega	  sobie	  prawo	  zmiany	  Regulaminu,	  jeżeli	  nie	  wpłynie	  to	  na	  
pogorszenie	  warunków	  uczestnictwa	  w	  konkursie.	  

5.6. Organizator,	  z	  ważnych	  powodów,	  może	  przedłużyć	  bądź	  skrócić	  czas	  trwania	  	  
Konkursu,	  o	  czym	  niezwłocznie	  poinformuje	  uczestników	  Konkursu.	  

5.7. Osoby,	  które	  nie	  spełnią	  któregokolwiek	  z	  wymogów	  określonych	  w	  niniejszym	  
Regulaminie,	  podadzą	  nieprawdziwe	  informacje	  lub	  będą	  próbowały	  w	  
nieuczciwy	  sposób	  wpływać	  na	  wyniki	  konkursu,	  zostaną	  automatycznie	  
zdyskwalifikowane.	  

5.8. Organizator	  zastrzega	  sobie	  prawo	  usunięcia	  z	  Konkursu	  dowolnej	  Pracy	  bez	  
podania	  przyczyn.	  	  W	  szczególności	  z	  Konkursu	  będą	  usuwane	  Prace	  nie	  
związane	  z	  tematem	  konkursu	  oraz	  prace	  zawierające	  słowa	  powszechnie	  
uznawane	  za	  wulgarne	  lub	  mogą	  godzić	  w	  prawa	  osób	  trzecich.	  

5.9. Organizator	  nie	  ponosi	  żadnej	  odpowiedzialności	  za	  powstałe	  szkody	  
spowodowane	  podaniem	  nieprawdziwych	  danych	  bądź	  innego	  typu	  
nieprawidłowości	  po	  stronie	  Uczestników.	  

5.10. Wszelkie	  koszty	  związane	  z	  udziałem	  w	  konkursie	  pokrywa	  Uczestnik.	  
5.11. Organizator	  nie	  ponosi	  odpowiedzialności	  za	  ew.	  Problemy	  organizacyjne	  

lub	  techniczne,	  które	  mogą	  uniemożliwić	  lub	  utrudnić	  udział	  w	  konkursie.	  
5.12. Organizator	  nie	  ponosi	  odpowiedzialności	  za	  działania	  osób	  trzecich	  

niezwiązanych	  z	  Konkursem,	  które	  mogą	  przynieść	  szkody	  uczestnikowi	  lub	  jego	  
majątkowi.	  

5.13. Organizator	  nie	  ponosi	  odpowiedzialności	  za	  zdarzenia	  uniemożliwiające	  
przeprowadzenie	  Konkursu	  spowodowane	  działaniami	  sił	  wyższych	  oraz	  
przyczynami	  nie	  leżącymi	  po	  jego	  stronie	  lub	  okolicznościami,	  za	  które	  
odpowiedzialności	  nie	  ponosi	  lub	  których	  nie	  można	  uniknąć	  bez	  poniesienia	  
dodatkowych	  kosztów.	  



5.14. Nadesłane	  na	  Konkurs	  dane	  osobowe	  uczestników	  będą	  przetwarzane	  
przez	  Organizatora	  w	  celu	  wykonania	  obowiązków	  związanych	  z	  Konkursem.	  
Dane	  będą	  chronione	  zgodnie	  z	  ustawą	  o	  ochronie	  danych	  osobowych	  (DZ.	  U.	  z	  
1997	  r.	  Nr	  133,	  poz.	  883).	  Uczestnikom	  Konkursu	  przysługuje	  prawo	  dostępu	  do	  
treści	  swoich	  danych	  oraz	  ich	  poprawiania,	  w	  tym	  celu	  powinni	  skontaktować	  
się	  oni	  z	  Organizatorem,	  który	  jest	  administratorem	  danych	  w	  rozumieniu	  
ustawy	  o	  ochronie	  danych	  osobowych	  (Dz.	  U.	  z	  1997	  r.	  Nr	  133,	  poz.	  883).	  
Podanie	  danych	  jest	  dobrowolne.	  

5.15. Przesyłając	  zgłoszenie	  za	  pośrednictwem	  serwisu	  Facebook	  i	  udział	  w	  
wydarzeniu	  Konkurs	  Tekstowy,	  Uczestnik	  potwierdza,	  że	  wyraża	  zgodę	  na	  
zasady	  Konkursu	  zawarte	  w	  niniejszym	  Regulaminie.	  

5.16. W	  kwestiach	  nieuregulowanych	  w	  niniejszym	  Regulaminie	  zastosowanie	  
mają	  przepisy	  Kodeksu	  Cywilnego.	  


