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VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY  
MÓJ PUPIL Z UŚMIECHEM 

Wrocław, Hala Stulecia, 24 – 25 września 2016 r. 
 

REGULAMIN KONKURSU 
 
I Organizator 
Organizatorem VIII Ogólnopolskiego Internetowego Konkursu na Fotograficznego MÓJ PUPIL Z UŚMIECHEM, zwanego 
dalej KONKURSEM, jest Agencja Reklamowa Wigor, 53-660 Wrocław ul. Sokolnicza 34-38 zarejestrowana w Urzędzie 
Miejskim Wrocław pod nr 106 579, NIP 898 134 45 64, reprezentowana przez Witolda Malinowskiego – dyrektora, zwana 
dalej ORGANIZATOREM. 
 
Osoba odpowiedzialna za ramienia Organizatora:  
Kinga Kowalska (marketing@wigor-targi.com, +48 71 359 09 05) 
 
II Uczestnicy 

1. Uczestnikami konkursu mogą być fotografowie amatorzy, niepracujący w tym zawodzie. 
2. W razie wykrycia przez Organizatora faktu zatajenia przez uczestnika zgłaszającego się do Konkursu pracy w 

charakterze profesjonalnego fotografa, a także innych działań uczestnika niezgodnych z Regulaminem,  
Organizator ma prawo zdyskwalifikować uczestnika.  

 
III Terminarz konkursu 
 
ETAP I: Zgłoszenia prac konkursowych  

1. Zgłoszenie do Konkursu następuje w drodze mailowej poprzez przesłanie wiadomości zatytułowanej MÓJ PUPIL na 
adres mailowy marketing@wigor-targi.com. Wiadomość powinna zawierać:  

a. pracę konkursową (zdjęcie) o tematyce MÓJ PUPIL Z UŚMIECHEM w kategorii: 
i. pies 

ii. kot 
b. imię i nazwisko autora 
c. dane kontaktowe autora (telefon, adres email, miasto) 
d. imię i rasę pupila 
e. oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do nadesłanej pracy 

2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. 
3. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 7 września 2016r. do godziny 10:00. 
4. Zgłaszający pracę do konkursu oświadcza, że jest właścicielem praw autorskich do zgłoszonego zdjęcia. 
5. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację fotografii wraz z imieniem, 

nazwiskiem oraz miastem na oficjalnych stronach Organizatora (strona internetowa oraz fanpage na Facebooku) 
oraz wydruk i prezentację przesłanej fotografii podczas XV Wystawy i Targów Zoologiczno – Botanicznych ZOO 
BOTANICA 2016 r. 

6. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoważne z przeniesieniem na zasadzie wyłączności na Organizatora całości 
autorskich praw majątkowych do rozporządzania i korzystania z pracy w publikacjach prasowych, medialnych i 
online, wprowadzania do pamięci komputera oraz wprowadzenia do obrotu w wersji elektronicznej. 

7. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz zgody 
na gromadzenie i przetwarzanie przez ORGANIZATORA na potrzeby konkursu danych osobowych zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883). 

8. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku osoby, która 
widnieje na fotografii zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Art. 81 
ust.1). 

 
ETAP II: Selekcja prac i wygrani 
 

1. Nadesłane prace, spełniające kryteria zgłoszenia, zostaną opublikowane na profilu targów na Facebooku: 
https://www.facebook.com/ZooBotanica. 

2. Prace eksponowane będą  w jednym albumie na profilu targów na Facebooku, zatytułowanym MÓJ PUPIL Z 
UŚMIECHEM 2016. Kolejność zamieszczania prac będzie zgodna z kolejnością nadsyłania zgłoszeń – zdjęcie 
konkursowe zostanie umieszczone w albumie na Facebooku najpóźniej dwa dni robocze po przesłaniu zgłoszenia.  

3. Pojawienie się danego zdjęcia na profilu FB jest jednoznaczne z rozpoczęciem głosowania na tą pracę. Głosowanie 
na wszystkie zdjęcia kończy się 14 września o godzinie 10:00.  

4. 5 zdjęć w każdej kategorii, które zdobędą największą ilość polubień zostaną zwycięzcami konkursu. 
5. Autorzy wybranych prac zostaną poinformowani drogą mailową do godziny 17:00 dnia 15 września 2016r. o 

wyróżnieniu i poproszeni o nadesłanie zdjęcia w formie papierowej (format A4) najpóźniej do dnia 21 września 
2016r. do godziny 17:00 w celu ekspozycji podczas Targów. 
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IV Nagrody 

1. Autorzy zwycięskich zdjęć otrzymają nagrody ufundowane przez sponsorów.  
2. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się podczas trwania Targów na scenie głównej w Hali Stulecia we 

Wrocławiu. 
3. Dla zwycięzców Konkursu przewidziane zostały nagrody o charakterze rzeczowym. 
4. Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. 

 
V Przepisy końcowe 

1. Każdego uczestnika Konkursu obowiązuje Regulamin XV Targów i Wystawy Zoologiczno – Botanicznej 
ZOOBOTANICA 2016. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i 
przeprowadzeniu Konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. 

3. Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać swoje ewentualne zastrzeżenia lub uwagi związane z przebiegiem Konkursu w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2016r. w formie pisemnej (pod rygorem nieważności) na adres 
siedziby Organizatora: 
 
WIGOR Agencja Reklamowa, ul. Sokolnicza 34/38, 53-660 Wrocław 
e-mail: office@wigor-targi.com 
 
Wszelkie uwagi zgłaszane niezgodnie z tym trybem nie będą rozpatrywane. 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu z ważnych powodów w 

każdym czasie, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Konkursu bez podania przyczyn. O 
zmianach, a także o innych okolicznościach wymienionych w zdaniu poprzedzającym uczestnicy będą informowani 
za pośrednictwem strony internetowej. 

6. W sprawach nie określonych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
innych przepisów powszechnie obowiązujących. 

7. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny  
właściwy dla siedziby Organizatora. 

8. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Biurze Targów i na stronie internetowej Targów. 
9. Ostateczna interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 

 
Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela: 
Kinga Kowalska (e-mail: marketing@wigor-targi.com,  tel. 71 359-09-05. 
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