
ZASADY 

konkursu na zdjęcie kota z okazji „Dnia Kota” 

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu na zdjęcie kota, zwanego dalej „Konkursem” jest Zarząd Pałacu Kultury 

i Nauki sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy Pl. Defilad 1 zwany w dalszej części 

„Organizatorem”. 

2. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca aktywne konto na 

portalu www.Facebook.com 

3. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. 

4. Konkurs prowadzony jest w oparciu o niniejsze Zasady. 

5. Celem konkursu jest promocja Pałacu Kultury i Nauki, a także wybór zdjęcia kota Uczestnika 

Konkursu, które może zostać wykorzystane do promocji Pałacu Kultury i Nauki. 

6. Konkurs będzie odbywał się od 14 lutego 2018 r. do 21 lutego 2018 r. 

7. Zasady Konkursu są dostępne w siedzibie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie przy pl. Defilad 

00-901 w pokoju 1516 oraz na stronie www.pkin.pl  

 

§ 2. 

Przebieg Konkursu 

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 

2. Praca konkursowa musi być wykonana osobiście przez Uczestnika Konkursu. 

3. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich posiadających aktywne konto na portalu 

społecznościowym www.Facebook.com. Osoby pełnoletnie mogą przesłać pracę wykonaną przez 

osobę niepełnoletnią będącą pod jej opieką. 

4. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę konkursową. W przypadku 

zgłaszania pracy wykonanej przez osobę niepełnoletnią będącą pod opieką zgłaszającego, 

Zgłaszający może zgłosić dodatkowo również swoją pracę. Wówczas prace zostaną ocenione 

oddzielnie. 

5. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są organizatorzy Konkursu. 

6. Prace konkursowe należy zamieścić na profilu www.facebook.com/palac.kultury.i.nauki oraz 

www.facebook.com/kotyPKiN w terminie od dnia 14 lutego 2018 roku od godz. 00:01 do dnia 

21 lutego 2018 roku do godz. 23:59 i równocześnie przesłać Zgłoszenie (wypełnione, 

podpisane i zeskanowane) na adres maila jerzy.nowak@pkin.pl. Praca na portalu 

Facebook.com musi zostać oznaczona hashtagami #PałacoweKoty #DzieńKota #PKiN 

7. Wymagany jest własnoręczny podpis Uczestnika Konkursu pod Zgłoszeniem lub jego 

pełnoprawnego opiekuna. 

8. Wzór Zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszych Zasad. 

9. Zgłoszenie i prace wysłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie. 

 

§ 3. 

Wybór zwycięzcy 

1. Zwycięskie prace zostaną wybrane spośród prac konkursowych prawidłowo zgłoszonych 

do konkursu. 

2. O wynikach Konkursu i przyznaniu nagród decyduje jury. 

3. Wybór zwycięzcy zostanie dokonany i ogłoszony w dniu 23 lutego 2018 roku. 

4. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej po zakończeniu Konkursu za pomocą poczty 

elektronicznej, na podany w Zgłoszeniu adres poczty elektronicznej. 

5. Lista osób nagrodzonych (imiona i nazwiska) zostanie opublikowana na stronie www.pkin.pl oraz 

na profilu na www.facebook.com. 
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§ 4. 

Nagrody 

1. Nagrody zostaną przyznane przez Organizatora wyłonionym zwycięzcom. 

2. Nagrodami w Konkursie są upominki ufundowane przez Organizatora. 

3. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany nagród na wartość pieniężną. 

4. Szczegółowy termin odbioru nagród zostanie ze Zwycięzcami ustalony indywidualnie przez 

Organizatora po ogłoszeniu wyników Konkursu. 

 

§ 5. 

Autorskie prawa majątkowe 

1. Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że: 

a. akceptuje niniejsze Zasady; 

b. jest autorem pracy konkursowej lub pełnoletnim opiekunem prawnym niepełnoletniego 

autora oraz posiada zgodę ewentualnych osób biorących udział przy powstawaniu pracy 

(modeli, modelek, wizażystów itd.) na uczestnictwo w Konkursie oraz publikacje. 

Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane 

do Organizatorów Konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu; 

c. prace konkursowe nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób 

trzecich, a także iż uzyskał zezwolenia wymagane prawem zgody osób 

przedstawionych w pracy konkursowej na rozpowszechnianie ich wizerunku 

w ramach Konkursu oraz w zakresie poniższej licencji; 

d. jest wyłącznym twórcą pracy konkursowej lub pełnoletnim opiekunem prawnym 

niepełnoletniego autora w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tejże pracy, które nie 

są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich;  
e. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie 

z ustawą o Ochronie Danych Osobowych dn.29.08.1997 r.  Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. 

zm.; 

f. udziela Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej licencji  niewyłącznej, 

uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń 

terytorialnych z przesłanej pracy konkursowej na wszystkich polach eksploatacji, 

a w szczególności obejmującej uprawnienie do: 

i. utrwalania; 

ii. zwielokrotnienia wszelkimi technikami, w tym przede wszystkim techniką 

drukarską; 

iii. wprowadzenia do obrotu w kraju i za granicą; 

iv. wprowadzenia do pamięci komputera; 

v. publikacji  w tytułach Organizatora; 

vi. publikacji na stronie internetowej Organizatora (www) oraz na profilu 

Organizatora w serwisie Facebook. 

2. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, a także żądania 

ich usunięcia. 

3. Dane osobowe uzyskane od uczestników Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszych Zasad 

będą przechowywane w bazie danych Organizatora. Dane te zostaną wykorzystane wyłącznie na 

potrzeby realizacji Konkursu , po jego zakończeniu i wydaniu nagród zgodnie z art. 2 ust. 3 w/w 

ustawy zostaną zanonimizowane.  
4. Prace zgłaszane do Konkursu nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem lub zasadami 

współżycia społecznego, w szczególności wulgarnych, obscenicznych, propagujących przemoc, 

nienawiść rasową lub religijną. 

5. Prace wyróżnione w przypadku publikacji zostaną opisane imieniem i nazwiskiem autora. 

  



 

§ 6. 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku m. in. działalności 

podmiotów świadczących usługi dostępu do sieci internet i obsługi konta poczty elektronicznej. 

2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (tj. z dnia 17 marca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 471). 

3. W kwestiach nieuregulowanych w Zasadach zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.). 

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Zasadach. Zmienione 

Zasady będą obowiązywały od chwili ich opublikowania na stronie www.pkin.pl 
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