
ZASADY I REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Brzeg24.pl sp. z.o.o., ul. Tęczowa 11/2, 49-300 

Brzeg. 

2. Parterem i współorganizatorem konkursu jest Zakład Fotograficzny „Foto w 

Punkt”, ul. Jana Pawła II 1, 49-300 Brzeg. 

3. Konkurs jest prowadzony i promowany na portalu www.brzeg24.pl oraz 

platformie społecznościowej Facebook na profilu „Panorama Powiatu”.  

4. Konkurs skierowany jest do Czytelników portalu Brzeg24.pl oraz tygodnika 

„Panorama Powiatu” 

II. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Uczestnikiem konkursu może być każdy Czytelnik wydawnictwa Brzeg24.pl 

sp. z o.o.  

2. Do wzięcia udziału w konkursie uprawnione są osoby, które ukończyły 18 rok 

życia. Użytkownicy niepełnoletni muszą mieć zgodę swojego opiekuna 

prawnego, jeśli chcą wziąć udział w konkursie. Do otrzymania nagrody 

uprawnieni są tylko i wyłącznie prawni przedstawiciele niepełnoletniego 

zwycięzcy.  

3. Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy 

organizatora oraz partnera i współorganizatora. 

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja Zasad i Regulaminu 

konkursu. 

III. Zasady i przebieg konkursu 

1. Konkurs trwa od dnia 09.10.2017 roku do dnia 30.11.2017 roku.  

2. Konkurs jest podzielony na trzy cykle (wrzesień – październik – listopad). W 

każdym miesiącu odbędą się cztery etapy. 

3. W każdym etapie na portalu Brzeg24.pl oraz na Facebooku Panorama Powiatu 

zostanie opublikowane jedno zdjęcie obiektu, który znajduje się na terenie 

Brzegu. 

4. Uczestnik konkursu musi odgadnąć, co prezentuje dana fotografia.  

5. Odpowiedź należy wpisać pod opublikowanym postem konkursowym, na 

profilu facebookowym Panoramy Powiatu. 

6. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody Uczestnik konkursu musi 

odpowiedzieć poprawnie przynajmniej w dwóch etapach danego cyklu 

miesięcznego. 

IV. Rozstrzygnięcie konkursu i zasady przyznawania nagród 

1. Losowanie nagród odbędzie się za pomocą programu do losowania, a jego 

przebieg zostanie opublikowany przez organizatora.  

2. Imię i nazwisko zwycięzcy każdego cyklu konkursowego zostanie 

opublikowane przez organizatora na łamach mediów promujących konkurs.  

3. Odbiór nagrody w postaci vouchera na usługę nastąpi w siedzibie organizatora 

pod adresem redakcji portalu Brzeg24.pl przy ul. Piastowskiej 2 w Brzegu, 

http://www.brzeg24.pl/


jednak nie później niż w ciągu 14 dni od ogłoszenia zwycięzcy. Nieodebranie  

nagrody we wskazanym terminie będzie rozumiane jako zrzeczenie się 

nagrody i spowoduje ponowne jej rozlosowanie. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody, 

wynikające z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. 

5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu, jak i po jego 

zakończeniu, odmówić wydania nagrody uczestnikowi, co do którego powziął 

uzasadnione podejrzenie o działaniu sprzecznym z prawem lub niniejszym 

regulaminem, w tym zakładanie dodatkowych kont na platformie Facebook 

czy naruszanie praw osób trzecich. 

 

V. Nagrody 

1. Fundatorem nagród w konkursie jest partner i współorganizator konkursu: 

Zakład Fotograficzny „Foto w Punkt”, ul. Jana Pawła II 1, 49-300 Brzeg 

2. Nagrodą w konkursie jest profesjonalna usługa fotograficzna wykonana przez 

Fundatora nagrody.  

3. Nagrody w postaci usługi będą polegać na:  

Nagroda września - Sesja zdjęciowa plenerowa dla grupy maksymalnie 5 osób. 

Materiał zostanie przygotowany na płycie DVD w postaci cyfrowej. Wydruk 

dwóch wybranych ujęć w formacie A4 w najwyższej jakości i rozdzielczości.                                            

Nagroda października - Wynajęcie fotobudki na dowolną imprezę wraz z 

rekwizytami i obsługą techniczną. Możliwość wysłania prosto z maszyny zdjęć 

na własny adres e-mailowy.  Czas wynajęcia to 1 godzina. Nie obowiązuje 

limit wykonanych zdjęć. Materiał z całej zabawy, zostanie przekazany na 

płycie DVD.                                                                                                            

Nagroda listopada - Sesja zdjęciowa w studio dla dwojga. Sesja portretowa dla 

pary, obejmująca wykonanie trzech ujęć portretowych ( 1+1+2). Zdjęcia 

zostaną dostarczone w wersji elektronicznej na płycie CD. Wydruk  

wybranego zdjęcia w formacie A4 w najwyższej jakości i rozdzielczości. 

4. Wszystkie wygrane zostaną zaoferowane w formie vouchera upominkowego 

na okaziciela. Voucher można podarować w formie prezentu innej osobie.  

5. Czas realizacji vouchera to jeden miesiąc od otrzymania nagrody. 

6. Podstawowym warunkiem zrealizowania usługi będzie wcześniejszy kontakt 

telefoniczny pod numerem tel. 880 800 033 z Fundatorem nagrody lub 

bezpośrednia wizyta w siedzibie Fundatora pod adresem: Zakład Fotograficzny 

„Foto w Punkt”, ul. Jana Pawła II 1, 49-300 Brzeg. 

7. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent finansowy. 

 

 


