
Regulamin konkursu „Lato z Drewnolandią” 

§ 1 

 1) Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Lato z 

Drewnolandią” zwanym dalej Konkursem.  

2) Organizatorem Konkursu jest Spółka LONWERD sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Kłobukowicach, 

Kłobukowice 29A, 42-244 Kłobukowice, zwana dalej Organizatorem. 

§ 2 

Celem konkursu jest wytypowanie najładniejszego domku letniskowego. 

§ 3 

Warunki uczestnictwa:  

1) Konkurs adresowany jest do klientów Drewnolandii, którzy są posiadaczami domków letniskowych.  

2) Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć Organizatorowi zdjęcia domku letniskowego.  

Zdjęcia mają być wykonywane indywidualnie.  

3) Każdy uczestnik może przekazać do konkursu przynajmniej 5 zdjęć w wersji elektronicznej. Zdjęcia 

powinny przedstawiać zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny wizerunek domku. Zdjęcia muszą być 

wysokiej jakości. 

4) Zdjęcia mogą przedstawiać wyłącznie domki letniskowe wykonane przez Organizatora w latach 

2018 -2020, będące własnością uczestnika Konkursu.  

5) Na zdjęciach nie mogą być utrwalone wizerunki żadnych osób.  

§ 4 

Termin i warunki dostarczenia zdjęć:  

1) Zgłoszenia udziału należy dokonać wysyłając widomość na adres lukasz@drewnolandia.pl do dnia 

30 września 2020 r., w odpowiedzi Organizator prześle instrukcję dostarczenia zdjęć. Po dostarczeniu 

zdjęć uczestnik otrzyma potwierdzenie przyjęcia zdjęcia oraz uczestnictwa w Konkursie.  

2) Zdjęcia należy dostarczyć do dnia 30 września 2020 r. Zdjęcia przekazane po terminie nie będą 

uczestniczyły w konkursie.  

3) Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie jego wyników nastąpi po przeprowadzeniu głosowania przez 

internautów na profilu facebook Organizatora pod adresem: 

https://www.facebook.com/Drewnolandia .  

§ 5 

Zasady przyznawania nagród:  

1) O wyłonieniu zwycięzców konkursu zadecydują głosy internautów podczas głosowania na profilu 

facebook Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/Drewnolandia.  

2) Głosowanie odbywa się poprzez dodanie przez głosujących reakcji pod postem przedstawiającym 

zdjęcie biorące udział w Konkursie, zwane dalej Polubieniem.   
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3) Na podstawie oddanych głosów (Polubień)  Organizator wyłoni trzy zwycięskie miejsca, pierwsze, 

drugie i trzecie.   

§ 6 

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

nieodpłatnie wszelkie autorskie prawa majątkowe do zdjęć 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 zdjęć, będących przedmiotem konkursu, we wszelkiej 

działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej i usługowej,  

b) utrwalania i zwielokrotniania zdjęć wszelkimi technikami graficznymi,  

c) zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu zdjęć 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,  

i) najmu, dzierżawy i bezpłatnego użyczenia.  

§ 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 z 

pracami/zdjęciami.  

3) Przekazując prace do konkursu uczestnik oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do każdego 

przekazanego zdjęcia i nie narusza praw autorskich osób trzecich, a treść prac nie narusza dóbr 

osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych osób prawnie chronionych.  

4) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez uczestnika konkursu praw 

autorskich innych osób.  

§ 8 

Organizator może w każdym czasie unieważnić Konkurs bez podawania przyczyn. 


