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Regulamin konkursu fotograficznego  „TWOJE ŚWIĘTA” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1.1. Konkurs organizowany jest w portalu MyBudujemy.pl oraz w fan page portalu na Facebook. 

1.2. Organizatorem konkursu jest  podmiot prowadzący portal MyBudujemy.pl firma „GRUPA 
7POINT” Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała  ul.  Malczewskiego  1. 

 
II. ZASADY KONKURSU  

2.1 Konkurs polega na umieszczeniu na forum (zobacz) w portalu MyBudujemy lub fan page 
portalu w Facebook (zobacz) zdjęcia z dekoracją świąteczną domu, ogrodu lub mieszkania. 

2.2. Liczba zdjęć wystawiona przez jednego użytkownika może być dowolna.   

2.3. Osoba nadsyłająca zdjęcie musi być jego autorem lub mieć zgodę autora na udział fotografii 
w konkursie.   

2.4. Konkurs trwa od 16 grudnia 2011 r. do 15 stycznia 2012 r.  

2.5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej i nieograniczonej publikacji 
nadesłanych zdjęć.   

2.6. Każde zdjęcie opublikowane w portalu MyBudujemy.pl lub fan page portalu będzie oceniane 
przez internautów poprzez przycisk DOCEŃ TO lub LUBIĘ TO. 

2.7 Konkurs jest ogłoszony równolegle w portalu MyBudujemy.pl oraz na fan page w Facebook. 
Spośród najlepiej ocenianych zdjęć (poprzez DOCEŃ TO w portalu MyBudujemy.pl oraz LUBIĘ 
TO) specjalnie powołana komisja, z trzech osób współpracujących z portalem MyBudujemy, 
wybierze najlepsze prace pod względem: pokazanej dekoracji świątecznej i uchwycenia 
klimatu świąt, które zostaną uhonorowane nagrodami. 

2.8 Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 23 stycznia 2012 r.  

2.7. Nagrodami w konkursie są :  

 dla osób przesyłających zdjęcie do konkursu w portalu MyBudujemy: 1 miejsce – 
wizytownik skórzany firmy Pierre Cardin, 2 miejsce – zestaw Parker, 3 miejsce – pasek 
skórzany, 4 miejsce – parasol oraz kilka nagród pocieszenia 

 dla osób przesyłających zdjęcie do konkursu na fane page w Facebook: 1 miejsce – 
wizytownik skórzany firmy Pierre Cardin, 2 miejsce – zestaw Parker, 3 miejsce – pasek 
skórzany, 4 miejsce – parasol oraz kilka nagród pocieszenia 

2.8. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć nadesłanych przez biorących udział w 
konkursie.  

http://www.mybudujemy.pl/forum/super-konkurs-twoje-swieta-,3581.html
http://www.facebook.com/MyBudujemy
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III. PRAWA AUTORSKIE  

3.1. Zgłaszając prace autor oświadcza, że jest właścicielem lub występuje w imieniu i za zgodą 
właściciela praw autorskich nadesłanego zdjęcia i wszelkie wynikłe z tego tytułu spory 
przejmuje na siebie, zwalniając z odpowiedzialności prawnej Organizatora konkursu.   

3.2. Zgłaszający nie będzie rościł żadnego wynagrodzenia z tytułu publikacji i rozpowszechniania 
przesłanego zdjęcia przez Organizatora.   

3.3 Nadesłanie zdjęć jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i przekazaniem praw do 
zamieszczonych zdjęć w konkursie. 

IV. UWAGI KOŃCOWE  

4.1. Wszystkie nadesłane zdjęcia pozostają w archiwum Organizatora konkursu i stanowią jego 
własność.   

4.2. Dane personalne uczestnika konkursu mogą zostać przetworzone w celach organizacyjnych 
konkursu, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 
133, poz. 883).   

4.3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym konkursem 
będą rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby Organizatora.   

5.7. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 roku o grach 
losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. nr 68, poz. 341 z poźn. zm.).   

 

Więcej informacji :  

Portal www.MyBudujemy.pl 

e-mail: biuro@mybudujemy.pl 

 

Organizator: 

„GRUPA 7POINT” Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała  ul.  Malczewskiego  1 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. 

 

mailto:biuro@mybudujemy.pl

