
Regulamin konkursu „Ja i mój Driver” 

 

§ 1 

1) Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie fotograficznym „Ja i mój 

Driver” zwanym dalej Konkursem.  

2) Organizatorem Konkursu jest Golf Zone sp. z o.o., właściciel Golf Channel Polska, zwany dalej 

Organizatorem.  

§ 2 

Celem Konkursu jest wybór przez specjalnie powołaną Komisję Konkursową najbardziej kreatywnego 

zdjęcia lub projektu graficznego dotyczącego tematu Konkursu. Komisja dokona wyboru najlepszej pracy 

oceniając zgłoszenie wg kryterium oryginalności i zgodności z tematem.  

 

§ 3 

Warunki uczestnictwa:  

a) Udział w Konkursie jest bezpłatny.  

b) Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych. W przypadku udziału osoby niepełnoletniej, konieczne jest przesłanie Załącznika nr 2 

podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika. 

c) Uczestnikami nie mogą być osoby współpracujące z Organizatorem. 

d) Każdy uczestnik może przekazać do Konkursu jedną pracę w wersji elektronicznej 

z wykorzystaniem dowolnych graficznych programów komputerowych.  

e) Integralną częścią zgłoszenia jest załączenie uzupełnionej i podpisanej elektronicznej wersji 

Załącznika nr 1, a w przypadku osób niepełnoletnich również Załącznika nr 2.  

 

§ 4 

Termin i warunki dostarczenia pracy:  

a) Pracę konkursową w wersji elektronicznej należy dostarczyć do dnia 25 czerwca 2020 r. włącznie 

na adres kontakt@golfchannel.pl.  

b) Praca przekazana po terminie nie będzie uczestniczyło w Konkursie.  

c) Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie jego wyników nastąpi 28 czerwca 2020 r.  

 

§ 5 

Zasady przyznawania nagród:  

a) Zwycięzcę Konkursu wybierze specjalnie w tym celu Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją 

w składzie: Katarzyna Terej, Jacek Person, Marta Rosłaniec, Adam Tkaczyk.  

b) Decyzja Komisji jest ostateczna.  

c) Praca nagrodzona i wytypowana przez Komisję będzie opublikowana na stronie Golf Channel 

Polska (www.golfchannel.pl) oraz w serwisie Facebook (www.facebook.com/golfchannelpolska/). 

d) Nagrodą dla zwycięzcy jest Driver Callaway MAVRIK (w wersji dla praworęcznych). 

e) Prawa do odbioru nagrody nie można przenosić na osoby trzecie.  

f) Nagroda zostanie wysłana pocztą na adres podany przez zwycięzcę w wiadomości prywatnej do 

Golf Channel Polska w serwisie Facebook.  

http://www.facebook.com/golfchannelpolska/


g) Nagroda może być dostarczona tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

h) Jeśli po ogłoszeniu laureata, Komisja zostanie poinformowana o nieprzestrzeganiu przez niego 

Regulaminu Konkursu i zostanie to potwierdzone przez Komisję, nagroda pozostanie do dyspozycji 

Organizatora. Komisja Konkursu wyłoni ponownie zwycięzcę, który spełni wszystkie warunki 

uczestnictwa.  

 

§ 6 

Z dniem przystąpienia do Konkursu, Uczestnicy zobowiązują się przenieść na Organizatora nieodpłatnie 

wszelkie autorskie prawa majątkowe do prac konkursowych dostarczonych Organizatorowi oraz do 

nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą, na polach eksploatacji 

określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 

z 2000r. Nr 80, poz. 904 ze zm.) w szczególności na polu eksploatacji związanym z działalnością 

promocyjną, marketingową i reklamową, w tym prawo do:  

a) wyłącznego używania i wykorzystania prac, będących przedmiotem Konkursu, we wszelkiej 

działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej i usługowej,  

b) utrwalania i zwielokrotniania prac wszelkimi technikami graficznymi,  

c) zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu prac na nośnikach elektronicznych,  

d) publicznego wystawiania i wyświetlania na wszelkich imprezach otwartych 

i zamkniętych,  

e) nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity,  

f) wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania materiałów promocyjnych i reklamowych,  

g) wprowadzania do pamięci komputera i umieszczania w sieci Internet,  

h) publicznego wystawiania. 

 

§ 7 

1) Przystępując do Konkursu uczestnicy wyrażają tym samym zgodę na wykorzystanie swoich danych 

osobowych do celów konkursu, mając jednocześnie prawo wglądu do nich 

i ich poprawienia.  

2) Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych przekazanych wraz 

ze zdjęciem. 

3) Przekazując pracę uczestnik oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do niej i nie narusza praw 

autorskich osób trzecich, a zawartość pracy nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na niej 

przedstawione oraz innych osób prawnie chronionych. 

4) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez uczestnika Konkursu praw autorskich 

innych osób.  

5) Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem Regulaminu. 

 

§ 8 

Organizator może w każdym czasie unieważnić Konkurs bez podawania przyczyn oraz wprowadzić zmiany 

w Regulaminie. 


