
REGULAMIN OGÓLNY KONKURSU „IZZI MAJÓWKA” 
 

§ 1 Postanowienia wstępne 
  

1. Organizatorem konkursu pod nazwą: „IZZI MAJÓWKA” (zwanego dalej Konkursem), jest 
spółka AHMES sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Lewickiej 13/15, 02-547 
Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 
0000388600, posiadająca numer NIP 5833132633, REGON 221245265 (zwana 
dalej Organizatorem). 

2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym  
w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., 
Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). 

3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność  
do czynności prawnych oraz posiadająca adres e-mail, która jest autorem zdjęć 
zgłaszanych przez nią do Konkursu oraz która jest aktywnym użytkownikiem karty w sieci 
IZZI (zwana dalej Uczestnikiem). Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych 
mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela 
ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. 

4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora Konkursu, a także ich 
wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, krewni w linii bocznej, powinowaci oraz osoby 
pozostające w stosunku przysposobienia. 

  
§ 2 Zasady Konkursu 

  

1. Konkurs trwa od 27 kwietnia 2018 roku do 31 maja 2018 roku. 

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy zgłosić zdjęcie spełniające warunki zawarte  
w paragrafie 3 niniejszego Regulaminu (zwane dalej Zdjęciem). 

3. Zdjęcie można zgłaszać od dnia 27 kwietnia 2018 roku do 6 maja 2018 roku za pomocą 
załącznika do wiadomości e-mail wysłanej na adres: konkurs@izzinakarte.pl. W tytule 
wiadomości należy wpisać nazwę Konkursu: IZZI MAJÓWKA, a w treści wiadomości 
podać: 

a. dane osobowe Uczestnika (imię, nazwisko, adres zamieszkania),  

b. swój numer telefonu w sieci IZZI 

c. adres e-mail 

d. tytuł nadesłanego Zdjęcia, 

e. oświadczenie ze zgodą na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku osób 
uwiecznionych na zdjęciach w formie skanu oświadczenia podpisanego 
własnoręcznie przez osobę, której wizerunek jest na zdjęciu. Oświadczenie 
powinno zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail tej osoby, a także 
datę, miejscowość i własnoręczny podpis (wzory oświadczeń stanowią załączniki 
do Regulaminu). 

Wszelka komunikacja pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem Konkursu będzie mieć 
formę wiadomości elektronicznej przesłanej na adres poczty e-mail, z którego zostało 
dokonane zgłoszenie Zdjęcia. 

 



4. Każdy Uczestnik może nadesłać tylko jedno Zdjęcie. 

5. Zgłoszenie Zdjęcia do udziału w Konkursie oznacza, że Uczestnik zapoznał się z treścią 
niniejszego Regulaminu oraz że w pełni go akceptuje i zobowiązuje się do jego 
przestrzegania. 

6. Zdjęcia, które nie spełnią warunków zawartych w paragrafie 3 niniejszego Regulaminu, 
nie będą brane pod uwagę przez Organizatora i tym samym nie będą brały udziału  
w Konkursie. 

  
§ 3 Wymagania dotyczące nadesłanego Zdjęcia 

 

1. Zdjęcie powinno przedstawiać wypoczynek, relaks, spędzanie czasu wolnego podczas 
majówki. 

2. Do Konkursu można zgłosić Zdjęcie, które po wykonaniu zostało poddane obróbce  
za pomocą programu do edycji zdjęć, lub za pomocą programu do tworzenia grafik. 

3. Zdjęcie musi zostać wykonane specjalnie na potrzeby Konkursu. Zdjęcie nie może 
naruszać praw osób trzecich. 

4. Zdjęcie nie może zawierać treści niezgodnych z prawem, nie może naruszać dobrych 
obyczajów, nie może dyskryminować ze względu na rasę, płeć, wiek, orientację seksualną, 
narodowość, przekonania polityczne lub religijne, niepełnosprawność. Zdjęcie nie może 
propagować przemocy, zawierać treści o charakterze erotycznym, wulgarnym. Nie może 
naruszać w jakikolwiek sposób godności ludzkiej. 

5. Do udziału w Konkursie dopuszcza się Zdjęcia zapisane w formacie JPG lub PNG. 

6. W przypadku, gdy na Zdjęciu uwieczniono wizerunek jakichkolwiek osób, warunkiem 

wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie do Organizatora oświadczeń ze zgodą  

na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku osób uwiecznionych na zdjęciach. 

Oświadczenia powinny zostać przesłane wraz ze zgłoszeniem w formie skanu 

oświadczenia podpisanego własnoręcznie przez osobę, której wizerunek jest utrwalony  

na zdjęciu. Oświadczenie powinno zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail 

tej osoby, a także datę, miejscowość i własnoręczny podpis (wzory oświadczeń stanowią 

załączniki do Regulaminu). 

  
§ 4 Głosowanie i wyłonienie Zwycięzców 

1. Spośród Zdjęć zgłoszonych przez Uczestników Konkursu Organizator dokona wyboru tych, 
które w jego ocenie będą w sposób jak najbardziej kreatywny przedstawiać spędzanie 
wolnego czasu. Wybrane Zdjęcia zostaną opublikowane na 
stronie www.facebook.com/izzinakarte (zwanej dalej Stroną Konkursową) w ciągu 3 dni 
roboczych od dnia upływu terminu na zgłaszanie Zdjęć. 

2. Zwycięzcami Konkursu zostaną autorzy trzech Zdjęć, które do 31 maja 2018 roku 
otrzymają największą ilość „lajków” na Stronie Konkursowej. 

3. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej poprzez przesłanie wiadomości 
na adres poczty elektronicznej, z którego zostało nadesłane zwycięskie Zdjęcie. 
Organizator poinformuje o wynikach Konkursu również na Stronie Konkursowej poprzez 
wskazanie imienia i nazwiska zwycięzców Konkursu.  

  
 
 
 

https://www.facebook.com/izzinakarte


§ 5 Nagrody 
  

1. W ramach Konkursu zostaną przyznane następujące nagrody (zwane dalej Nagrodami): 

I miejsce- zegarek Timex TX Perpetual Calendar Black Leather Strap T3C293NX  

o wartości 1625 zł brutto, 

II miejsce- doładowanie karty SIM w sieci IZZI na kartę o wartości 50 zł brutto, 

III miejsce- doładowanie karty SIM w sieci IZZI na kartę o wartości 25 zł brutto. 

2. Nagrody nie mogą być zamienione na ekwiwalent pieniężny lub inny przedmiot.   

3. Zaliczka na podatek dochodowy w wysokości 10% wartości Nagrody zostanie pokryta  
i przekazana przez Organizatora na rachunek właściwego urzędu skarbowego. 

4. W przypadku, gdy w okresie trwania Konkursu do udziału w Konkursie nie zostanie 
zgłoszone żadne Zdjęcie, Nagroda nie zostanie przyznana. 

5. Przekazanie Nagrody nastąpi za pomocą przesyłki kurierskiej. W celu odbioru nagrody 
należy prawidłowo wypełnić i podpisać Protokół Przekazania Nagrody, który przedstawiony 
zostanie przez kuriera firmy GLS wraz Nagrodą. Odbiór nagrody możliwy jest jedynie  
po podpisaniu Protokołu Przekazania Nagrody. 

 
§ 6 Dane osobowe 

1. Najpóźniej w chwili odbioru nagrody zwycięzca Konkursu zobowiązany jest podać 
Organizatorowi dane niezbędne do złożenia deklaracji dla celów podatkowych.   

2. Odmowa podania danych, o których mowa w ustępie powyżej, oznacza utratę prawa  
do Nagrody.   

3. Administratorem danych osobowych jest AHMES Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lewickiej 
13/15 w Warszawie (02-547). Podstawą przetwarzania danych osobowych jest 
uzasadniony interes administratora w związku z organizacją konkursu IZZI MAJÓWKA  
(art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Dane osobowe 
zwycięskich Uczestników zostaną przekazane firmie pocztowej w przypadku wygranej  
w celu przesłania nagrody.  

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Uczestnik 
ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
oraz prawdo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

5. Dane będą przetwarzane przez czas trwania licencji na wykorzystanie zdjęcia, a następnie 
przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych  
z przetwarzaniem danych. 

§ 7 Prawa autorskie 

1. Z chwilą zgłoszenia Zdjęcia do udziału w Konkursie, Uczestnik udziela Organizatorowi 
nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie ze Zdjęcia 
na okres 5 lat, na następujących polach eksploatacji:  

2. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy 
wykorzystaniu każdej techniki, w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu 
magnetycznego oraz techniki cyfrowej, a także wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy, 
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

3. wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia ;   



4. opracowywanie, w tym modyfikowanie, łącznie z innymi utworami lub wprowadzanie innych 
zmian;   

5. rozpowszechnianie  oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć  
do Zdjęcia dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu 
sieci Internet lub Intranet oraz na portalu społecznościowym Facebook;   

6. wykorzystywanie dla celów marketingowych w tym zamieszczanie całości lub części  
na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych, w szczególności   
w telewizji kablowej lub cyfrowej, w sieci Internet, w prasie, na drukach firmowych oraz 
innych drukach, w ogłoszeniach, formularzach, w prezentacjach elektronicznych, 
kalendarzach, na materiałach brandingowych, opakowaniach, gadżetach, strojach lub 
samochodach.  

7. Organizatorowi przysługuje prawo do udzielania sublicencji (dalszych licencji)  
na korzystanie ze Zdjęcia w zakresie określonym w ust. 1.  

8. Z chwilą odbioru Nagrody zwycięzca Konkursu  przenosi na Organizatora, zgodnie art. 921 
§ 3 ustawy – kodeks cywilny, autorskie prawa majątkowe do wygranego Zdjęcia w zakresie 
pól eksploatacji określonych w ust. 1 lit. a-e.  

9. Uczestnik oświadcza, iż Zdjęcie jest wolne od jakichkolwiek praw osób trzecich oraz że 
posiada on wszelkie prawa do Zdjęcia w zakresie koniecznym do udzielenia licencji oraz 
przeniesienia prawa w zakresie pól eksploatacji wskazanych w ust. 1. 

10. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Zdjęcia  
w stosunku do Organizatora. Organizator jest upoważniony do wykonywania autorskich 
praw osobistych w stosunku do Zdjęcia w związku z wykorzystaniem Zdjęcia w zakresie 
pól eksploatacji wskazanych w ust. 1.   

§ 8 Reklamacje 
  

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie  
w formie pisemnej, w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu.  

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres jak również dokładny opis  
i powód reklamacji.  

3. W przypadku reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla 
pocztowego.   

4. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową nie 
później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.   

5. Uczestnik który złożył reklamację zostanie powiadomiony o sposobie jej rozpatrzenia listem 
poleconym, nadanym w terminie 7 dni roboczych od daty jej rozpatrzenia.   

6. Decyzje Organizatora w przedmiocie danej reklamacji jest ostateczna i wiążąca.   

7. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Uczestnika swoich 
prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

  
§ 9 Wykluczenia z udziału w Konkursie 

1. Kontrola poprawności prowadzenia Konkursu, w  zgodności z postanowieniami 
Regulaminu spoczywa na Komisji Konkursowej. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje 
jednomyślnie. W razie braku jednomyślności decyzję podejmuje Prezesa Zarządu 
Organizatora.   



2. Decyzją Komisji Konkursowej Organizator ma prawo w każdym momencie trwania 
Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie (w tym odmówić przyznania Nagrody) 
Uczestnika, jeżeli stwierdzi, ze zgłoszone przez niego Zdjęcie narusza postanowienia § 3 
ust. 4 niniejszego Regulaminu.    

  
§ 10 Postanowienia końcowe 

1. Zasady organizacji Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu wyłącznie  
z ważnych przyczyn, jeżeli nie wpłynie to negatywnie na sytuację Uczestnika. Informacja  
o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na Stronie Konkursowej, co najmniej na 14 
dni przed planowaną zmianą.   

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej.   

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały 
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz 
inne przepisy powszechnie obowiązujące. 

  

Regulamin obowiązuje od dnia 27 kwietnia 2018 roku. 
  



Załącznik do Regulaminu 

-------------------------------- 

Miejscowość, data 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU: 

Imię: 

Nazwisko: 

Adres: 

Adres e-mail: 

Numer telefonu IZZI: 

Tytuł zdjęcia: 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez 

AHMES Sp. z o.o. w związku z wykorzystaniem mojego zdjęcia w zakresie pól eksploatacji wskazanych 

w § 7 Regulaminu Ogólnego Konkursu „IZZI MAJÓWKA”. 

Administratorem Twoich danych osobowych jest AHMES Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lewickiej 13/15 

w Warszawie (02-547). Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes 

administratora w związku z organizacją konkursu IZZI MAJÓWKA (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych).  

Dane osobowe zostaną przekazane firmie pocztowej w przypadku wygranej w celu przesłania nagrody. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Masz prawo  

do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawdo do przenoszenia 

swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Twoje dane będą przetwarzane przez czas 

trwania licencji na wykorzystanie zdjęcia, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia 

ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych. 

 

 

---------------------------------------- 

Podpis   

  



Załącznik do Regulaminu 

-------------------------------- 

Miejscowość, data 

 

 

OŚWIADCZENIE OSOBY, KTÓREJ WIZERUNEK UWIECZNIONO NA ZDJĘCIU: 

Imię: 

Nazwisko: 

Adres: 

Adres e-mail: 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez 

AHMES Sp. z o.o. w związku z wykorzystaniem mojego zdjęcia w zakresie pól eksploatacji wskazanych 

w § 7 Regulaminu Ogólnego Konkursu „IZZI MAJÓWKA”. 

Administratorem Twoich danych osobowych jest AHMES Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lewickiej 13/15 

w Warszawie (02-547). Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes 

administratora w związku z organizacją konkursu IZZI MAJÓWKA (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych).  

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Masz prawo  

do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawdo do przenoszenia 

swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Twoje dane będą przetwarzane przez czas 

udzielenia licencji na wykorzystanie zdjęcia, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia 

ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych. 

 

---------------------------------------- 

Podpis   

 

 


