
 
KONKURS 
 „Pożegnanie lata” 
Organizator: 
LUNETA WARSZAWSKA FORT Sp. z o.o 
Regulamin konkursu: 
§1 
Temat i zakres merytoryczny konkursu 
Tematem konkursu jest fotografia wakacyjna. Zadaniem konkursu jest wykonanie 
fotografii, która przedstawia Uczestnika Konkursu na tle historycznego budynku lub 
miejsca. 
§2 
Cel konkursu 
Celem konkursu jest wyłonienie spośród wszystkich prac najbardziej pomysłowych, 
atrakcyjnych pod względem estetycznym fotografii. Fotografie muszą przedstawiać co 
najmniej jedną osobę (w tym Uczestnika Konkursu) na tle historycznej budowli lub 
miejsca. 
§3 
Strony konkursu 
Organizatorem konkursu jest Luneta Warszawska Hostel zlokalizowany w Krakowie 
stanowiący   własność   spółki   Luneta   Warszawska   Fort   Sp.   z   o.o   z   siedzibą   w   Krakowie, 
30-701   Kraków,   Zabłocie   25/56,   wpisana   do   Krajowego   Rejestru   Sądowego   pod 
numerem KRS 0000580601, NIP 6793117420, REGON 362753070. 
§ 4 
Warunki uczestnictwa w konkursie 
1. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy, którzy: polubią fanpage: 
https://www.facebook.com/lofthostellodgecracow/oraz 
https://www.facebook.com/polskapogodzinach/ i zgłoszą zdjęcie pod postem konkursowym. 
2. Zgłoszenia do Konkursu należy dokonać w terminie określonym w §5, publikując 
fotografię w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku. 
3. Do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie projekty, które nie były wcześniej 
publikowane ani wystawiane w celach komercyjnych. 
4.   Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną Pracę Konkursową. 
5. Organizator Konkursu nie jest zobowiązany do zwrotu Uczestnikowi kosztów 
uczestnictwa w Konkursie tj. do zwrotu Uczestnikowi kosztów przygotowania jak i 
nadesłania Pracy Konkursowej. 
6. Wysłanie zgłoszenia konkursowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 
publikację pracy wraz z imieniem i nazwiskiem autora. 
§ 5 
Terminy 
1. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 02.10.2017 r. 
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 09.10.2017r. 
§ 6 
Zasady przyznawania nagród 
1. W wyniku konkursu zostaną przyznane 3 nagrody dla autorów najlepszych prac. 
2. Nagrodami w konkursie są noclegi w hostelu Luneta Warszawska w Krakowie: 
- voucher dla 2 osób na 2 noclegi ze śniadaniem w pokoju 2-osobowym z łazienką (o 



wartości 496 zł , słownie: czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych) 
- voucher na pobyt rodzinny na 2 noclegi ze śniadaniem w pokoju 4-osobowym z 
łazienką (o wartości 752 zł, słownie: siedemset pięćdziesiąt dwa złote) 
- voucher dla grupy znajomych na 2 noclegi ze śniadaniem w pokoju 8-osobowym (o 
wartości 1104 zł, słownie: tysiąc sto cztery złote) 
3. Każdy z Laureatów Konkursu ma prawo wyboru jednej z trzech nagród. 
4. Laureatów Konkursu wybierze Komisja Konkursowa, którą stanowić będzie zespół 
osób powołanych przez Organizatora. 
5. Prace konkursowe zostaną ocenione z uwzględnieniem następujących kryteriów: 
pomysłowość oraz wymiar estetyczny. 
6. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. 
7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez Administratora w serwisie 
społecznościowym Facebook, na fanpage’u 
https://www.facebook.com/lofthostellodgecracow/ oraz 
https://www.facebook.com/polskapogodzinach/ do dnia 09.10.2017 r. 
8. Warunkiem odebrania nagrody  jest wysłanie danych  osobowych  Uczestnika 
konkursu (tj. imię i nazwisko, dokładny adres oraz numer telefonu) na adres e-mail: 
info@lunetahostel.pl. 
9.   Organizator   dostarczy   nagrodę   pocztą   na   adres   podany   przez   Laureata   w   terminie 
14 dni od rozstrzygnięcia wyników konkursu. 
10.   Nagrody   mogą   zostać   zrealizowane   do   końca   kwietnia   2018   r.   z   wyłączeniem 
okresu 28.12.2017 r.-02.01.2017 r. 
§7 
Ochrona danych osobowych 
1. Podanie danych osobowych jest wymagane do udziału w Konkursie. 
2.   Dane   osobowe   uczestników   Konkursu   będą   przetwarzane   tylko   w   celach 
przeprowadzenia   Konkursu,   wyłonienia   zwycięzcy,   przyznania,   wydania,   odbioru   i 
rozliczenia nagrody. 
3.   Dane   osobowe   uczestników   Konkursu   będą   wykorzystywane   zgodnie   z   warunkami 
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.). Administratorem danych 
osobowych jest Organizator. 
4.   Przetwarzanie   danych,   o   których   mowa   w   ustępie   1   niniejszego   paragrafu   obejmuje 
także   publikację   imienia   i   nazwiska   uczestników   na   stronach   internetowych 
Organizatora oraz w innych materiałach promocyjnych lub publikacjach. 
§8 
Postanowienia ogólne 
1.   Regulamin   dostępny   jest   u   Organizatora. 
2.   Organizator   konkursu   zastrzega   sobie   możliwość   zmiany   niniejszego   Regulaminu. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu. 
4.   W   przypadku   kiedy   okaże   się,   że   oświadczenie   o   posiadaniu   praw   autorskich   do 
zgłaszanej pracy konkursowej jest nieprawdziwe wówczas uczestnik lub opiekun 
prawny   uczestnika   ponosić   będzie   odpowiedzialność   prawną   za   spowodowaną   szkodę. 
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator 
oraz właściwe przepisy polskiego prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami). 
 


