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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Tydzień, który zmienił świat”.  

I. DEFINICJE 

1. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo eSPe z siedzibą w Krakowie 31-457, ul. Meissnera 20, 

zwane dalej „Organizatorem”. 

2. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda osoba fizyczna powyżej 13. 

roku życia posiadająca konto z imieniem i nazwiskiem na portalu Facebook, która w terminie 

wskazanym w punkcie II Regulaminu wypełni polecenia konkursowe, opisane w poście na stronie 

wydawnictwa eSPe na portalu Facebook. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci poniżej 13 roku życia, 

w imieniu których występują opiekunowie prawni. 

3. Pod określeniem „zdjęcia” rozumie się fotografie wykonane każdym dostępnym urządzeniem 

rejestrującym. W konkursie nie wezmą udziału materiały graficzne wykonane w programach 

graficznych, ani zdjęcia zmodyfikowane w tych programach. 

4. Zwycięzcami Konkursu, zwanym dalej „Zwycięzcami”, są ci uczestnicy, którzy zrealizują zadania 

konkursowe opisane w poście konkursowym, a następnie zostaną wybrani przez Organizatora. 

5. Nagrody przyznawane Zwycięzcom Konkursu, zwane dalej „Nagrodami”, to produkty opisane  

w poście konkursowym podczas przebiegu konkursu. 

II. PRZEBIEG KONKURSU 

1. Konkurs rozpoczyna się w niedzielę 28 marca 2021 roku, a kończy w niedzielę 11 kwietnia 2021 o 

godz. 24:00. 

2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi wypełnić zadanie opisane, w dniu  22 marca 

2021, w poście konkursowym na profilu wydawnictwa eSPe na portalu Facebook oraz na stronie 

dedykowanej projektowi : https://boskieksiazki.pl/WielkiTydzien  

Warunkiem udziału w konkursie jest wysłanie na adres konkurs@espe.pl maila ze zdjęciem zadania 

konkursowego do 11 kwietnia do godz. 24.00. UWAGA! Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne 

ze zgodą na wykorzystanie przesłanych przez siebie materiałów graficznych (zdjęć) na profilu 

Wydawnictwa eSPe na portalu Facebook. 

3. Każdy Uczestnik, który w jakikolwiek sposób spróbuje zakłócić przebieg konkursu, zostanie 

zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym. 

4. W przypadku dyskwalifikacji pierwotnego Zwycięzcy nagrodę otrzyma inny wybrany Uczestnik. 

Organizator ogłosi wyniki konkursu najpóźniej do 7 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu,  

o czym poinformuje na profilu wydawnictwa eSPe na Facebooku. 

5. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

6. Nagrodę w konkursie otrzyma 3 uczestników wybranych przez Organizatora (1., 2. i 3. nagroda 

główna).  

 

https://boskieksiazki.pl/WielkiTydzien
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1 miejsce 

20 tajemnic Maryi. Różaniec dla dzieci 

Odkryj świat Biblii. Fascynująca podróż z bohaterami najważniejszej księgi świata 

Detektyw Franek Kołatka i przygody z bohaterami Starego Testamentu 

Detektyw Franek Kołatka i przygody z bohaterami Nowego Testamentu 

 

2. miejsce 

20 tajemnic Maryi. Różaniec dla dzieci 

Przyjaciele Jezusa. Łamigłówki, krzyżówki i inne zabawy dla dzieci z bohaterami Ewangelii 

Opowieści kornika. O tajemnicach Mszy Świętej 

 

3. miejsce 

20 tajemnic Maryi. Różaniec dla dzieci 

Opowieści gwiazdeczki. O tym, że Bóg przygotował dla każdego wyjątkowe zadanie 

 

7. Nagroda nie może być odsprzedawana, w szczególności wystawiana na licytację lub inną formę 

sprzedaży w przeciągu roku od dnia ogłoszenia wyników konkursu. 

III. PRAWA AUTORSKIE 

1. Organizator nabywa jedynie prawo do korzystania ze zdjęć przesłanych przez Uczestnika na 

potrzeby konkursu w zakresie określonym niniejszym regulaminem i nie uzyskuje praw na zasadzie 

przeniesienia autorskich praw majątkowych. 

2. Uczestnik konkursu oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia praw w zakresie koniecznym do 

realizacji konkursu oraz że korzystanie z materiałów graficznych w zakresie określonym regulaminem 

nie narusza praw autorskich twórcy tych materiałów. Są one chronione prawem autorskim oraz 

przepisami innych ustaw. 

3. Uczestnik konkursu udzieli Organizatorowi nieodpłatnego pozwolenia na wykorzystanie zdjęć na 

okres roku od zakończenia konkursu na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęć - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt. a) - publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym. 

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE 

1. Wydawnictwo eSPe zobowiązuje się w ciągu 10 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, 

przekazać Nagrodę Zwycięzcy. 
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2. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej FEDEX lub Poczty Polskiej. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotów, stanowiących Nagrody w 

Konkursie, o ile powstały one z przyczyn, za które nie ponosi on odpowiedzialności. 

4. Reklamacje odnośnie do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres Organizatora – Wydawnictwa eSPe: media@espe.pl w terminie 14 dni od 

dnia zakończenia konkursu. 

5. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia. Decyzja 

Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. 

6. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres mailowy Uczestnika, 

jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

7. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony drogą mailową na adres 

mailowy podany w reklamacji. 

8. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 6 nie będą rozpatrywane. 

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zwycięzca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji 

Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz w celach marketingowych. 

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu. 

3. Zwycięzca ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych 

poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

mailowy Organizatora – Wydawnictwa eSPe: media@espe.pl. 

4. Zwycięzca ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: media@espe.pl. Dane zostaną 

usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania stosownej prośby. 

5. Podawanie danych osobowych (adres miejsca zamieszkania, nr telefonu) przez Zwycięzcę jest 

konieczne do przekazania nagrody. 

6. Dane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Administratora 

Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom 

trzecim bez zgody Uczestnika. 

7. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych 

osobowych. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do 

żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie. 
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2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych  

i zakładach wzajemnych. 

3. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wspierany przez właściciela serwisu Facebook. 

4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie podanej przez Organizatora  

w opisie konkursu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu. 

INFORMACJA NA TEMAT PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W  

WYDAWNICTWIE ESPE 

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. [dalej: RODO] uprzejmie informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wydawnictwo eSPe z siedzibą w Krakowie, przy 

ul. Meissnera 20. 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z administratorem 

za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: espe@boskieksiazki.pl lub pisemnie na adres 

siedziby administratora. 

3. Państwa dane osobowe będą wykorzystywane w celach związanych z organizowanym konkursem, 

 zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b. RODO. 

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą firmy pocztowe i transportowe, zajmujące się 

dostarczaniem przesyłek z wygraną w konkursie. 

5. Państwa dane będziemy przechowywać przez: a) okres realizacji konkursu oraz rozliczenia 

wzajemnych zobowiązań, b) okres podyktowany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia 

roszczeń oraz przepisami skarbowymi, a więc przynajmniej przez 5 lat (na mocy art. 74 ust. 2 pkt 4 

Ustawy o rachunkowości). Dane, na których przetwarzanie wyrazili Państwo osobną zgodę, 

niezależną od naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa, będziemy przetwarzać do 

momentu jej wycofania. 

6. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). 

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają 

Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO. 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie organizowanym 

przez Wydawnictwo eSPe; nie są Państwo zobowiązani do ich podania, ale konsekwencją niepodania 

danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w konkursie. 


