
I. ORGANIZATOR KONKURSU 

§1 

Organizatorem Konkursu (zwanego dalej „Konkursem”) jest Media Content Production Sp. z o.o. z siedzibą w (04-859) 
Warszawie, ul. Ulanowska 20a, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy 

pod numerem 0000557965, kapitał zakładowy 5000,00 PLN, wpłacony w całości; NIP 9522136996, właściciel serwisu 
Zareczyny.pl, zwany w Regulaminie „Organizatorem”. 

II. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU 

§2 

Konkurs na zdjęcie najładniejszej, najbardziej zadbanej dłoni z pierścionkiem zaręczynowym 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

§3 

Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, która prześle swoje autorskie prace fotograficzne w zadanej kategorii tematycznej. 

§4 

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących 
bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe. 

IV. ZASADY KONKURSU 

§5 

Zgłoszenie następuje poprzez dodanie ZDJĘCIA KONKURSOWEGO w komentarzu pod postem konkursowym na 
fanpage’u Zareczyny.pl  

Dodanie zdjęcia jest jednoznaczne z akceptację niniejszego regulaminu. 

§6 

Każdy Użytkownik może zgłosić maksymalnie jedno zdjęcie. 

§7 

Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony w drodze wyboru najlepszej fotografii przez specjalnie powołane trzyosobowe 
JURY. Autor zwycięskiej fotografii otrzyma nagrodę główną. JURY przyzna także dwie nagrody dodatkowe. 

W skład JURY wchodzą: Sylwia Pokora, Paulina Komorowska, Julia Deszczyńska  

§8 

Nagrody: 

Pierwsza nagroda: Udział w pokazie Mollon PRO oraz zestaw kosmetyków o wartości 214 złotych.  

Dwie równorzędne nagrody dodatkowe: Zestaw kosmetyków o wartości 214 złotych. 

 

tel:%28952%29%20213-6996


§9 

Termin nadsyłania zdjęć upływa 30 lipca 2017r., godzina 23:59 

Decydować będzie data dodania komentarza ze zdjęciem pod postem konkursowym na fanpage’u Zareczyny.pl 

 

§10 

Uczestnik konkursu wysyłając zgłoszenie oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do 
nadesłanych prac i nie naruszają one w żaden sposób dóbr osób trzecich. Ponadto oświadcza, że w przypadku 

otrzymania nagrody w konkursie wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonego zdjęcia oraz 
opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z 

Konkursem na stronie internetowej www.zareczyny.pl oraz portalach społecznościowych: Facebook i Instagram, w tym 
w szczególności rozpowszechniania poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych oraz Internecie. 

V. OCENA I NAGRODY 

§11 

Wszystkie zdjęcia nadesłane w wyznaczonym terminie konkursu będą widoczne na fanpage’u Zareczyny.pl pod 
postem konkursowym. 

Redakcja zastrzega sobie prawo weryfikacji nadesłanych prac i możliwość usunięcia ich, o ile nie będą spełniać  one 
ogólnie przyjętych zasad społecznych i regulaminu serwisu Facebook. 

§12 

Wybór najlepszej fotografii zostanie przeprowadzony w ciągu 7 dni od momentu opublikowania zdjęć. 

§13 

W skład Nagrody wchodzą: 

1. Zestaw kosmetyków Mollon Pro: głęboko nawilżający krem do rąk HC Long Lasting, Kiwi nail peeling with 4 oils, 
REGENERE Profesjonalna terapia odbudowująca płytkę paznokcia oraz 3 lakiery do paznokci z linii Extreme wraz z bazą 

i topem 

§14 

Organizator zastrzega sobie możliwości dokonania zmian w regulaminie, skrócenia bądź wydłużenia czasu trwania 
konkursu, przerwania i odwołania konkursu. 

 

 

http://www.zareczyny.pl/

