
REGULAMIN III KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

 „Majorka w obiektywie 2022” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest firma Cocomano Wycieczki Majorka, NIF Y7244735W 

2. Nazwa konkursu dla celów organizacyjnych oraz informacyjnych brzmi: Konkurs Fotograficzny „Majorka w 

obiektywie 2022”  zwany dalej Konkursem. 

3. Konkurs trwa od dnia 9 listopada 2022 do dnia 23 listopada 2022 roku, jest złożony z 2 etapów. 

4. Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.  

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu 

w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż 

spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

 

 

 

§ 32 Uczestnicy Konkursu 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne. 

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

3. Jedna osoba może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz.  

 

§ 4. Zasady konkursu 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie maksymalnie 2 (dwóch) zdjęć na adres mailowy 
info@cocomano.pl z dopiskiem „Konkurs Foto 2022” lub opublikowanie zdjęcia pod konkursowym postem na 
stronie FB https://www.facebook.com/cocomano.majorka/ 
 

2. Parametry zdjęcia w wersji elektronicznej: pliki JPG (bez kompresji) lub TIF oraz 

rozdzielczość minimum 300 dpi, wymiary: minimum 1600 x 2000  pikseli. Jeżeli zdjęcie nie będzie spełniało 

wymagań jakościowych, nie zostanie dopuszczone do 2 etapu konkursu. 

 

3. Konkurs podzielony jest na 2 etapy: 

ETAP I: Rozpoczyna się z dniem publikacji Konkursu, 09.10.2022 roku 

Do dnia 16 listopada 2022 roku, godziny 20:00 można publikować prace konkursowe pod postem na profilu FB 

lub wysyłać je na adres mailowy info@cocomano.pl 

Ze zgłoszonych prac, zostanie wybranych 15 najlepszych. 
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ETAP II: Wybrane 15 najlepszych zdjęć, zostanie opublikowane w poście FB w dniu 17 listopada 2022 roku. Do 

dnia 23 listopada 2022 roku użytkownicy będą mogli głosować na wybrane praz siebie zdjęcia. 5 najwyżej 

ocenionych prac, poprzez reakcję pod zdjęciem zostaną umieszczone w Kalendarzu Cocomano na rok 2023. 

 

4. Dostarczone zdjęcia muszą być wolne od praw osób trzecich i w całości stanowić własność Uczestnika. 

 

5. W Konkursie rozpatrywane będą jedynie zdjęcia wykonane na terenie Majorki. 

 

6. Zgłoszone do Konkursu zdjęcia powinny dotyczyć atrakcji turystycznych, krajobrazów  

w różnych porach roku, wydarzeń, miejsc oraz osób, które kojarzą się z Majorką. 

 

7. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z udziału w konkursie fotografii o niskiej jakości technicznej, 

przesłanych w złym formacie, rozdzielczości, wielkości pliku, 

na awersie których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty). 

 

8. Uczestnik konkursu wysyłając pracę konkursową oświadcza, że:  

a) posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jej 

publikacji lub innego rozpowszechniania,  

b) w przypadku zdjęć na którym znajdują się osoby – posiada zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich 

wizerunku,  

c) przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe zdjęć nagrodzonych  i wyróżnionych na rzecz Organizatora 

bez ograniczeń czasowych i terytorialnych (art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 

04.02.1994 r.; Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) w tym szczególnie w zakresie wykorzystywania 

techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronie internetowej Organizatora i we wszystkich  

materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do 

obrotu,  

d) zdjęcia nie były wcześniej nigdzie publikowane,  

e) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres 

zamieszkania – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 

z późn. zm.).  

 

9. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu 

naruszenia praw określonych powyżej, uczestnik Konkursu zrekompensuje organizatorowi, jako osoba wyłącznie 

odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, 

pokrywając wszelkie zobowiązania organizatora, jakie powstaną z tego tytułu. 



 

10. Przekazanie prac konkursowych, jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody 

na bezpłatne wykorzystanie tych prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń 

terytorialnych, we wszystkich znanych w chwili podania formach przekazu, takich jak formy audio, video, druki 

oraz internet, jak również prawo na dokonywanie dowolnych opracowań  

i modyfikacji prac, wraz z prawem do wykorzystania wyników opracowania w podanej wyżej formie, a w 

szczególności do wykorzystania zdjęcia w wydawnictwach promujących gminę (takich jak np. ulotka, folder, 

album, kalendarz itp.).  

 

11. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z uznaniem warunków niniejszego 

Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych 

zgodnych z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.Nr 101, poz. 926, z 

późn. zm.). 

20. Administratorem danych osobowych jest firma Cocomano. 

21. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, 

a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania przez Organizatora Konkursu. Wszelkie 

oświadczenia w tym zakresie należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora Konkursu. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany zasad lub unieważnienia 

Konkursu bez podania przyczyny. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana na stronie 

internetowej https://www.facebook.com/cocomano.majorka/ 

2. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Komisja konkursowa. 


