REGULAMIN
UDZIAŁU W KONKURSIE NA NAJBARDZIEJ ENERGETYCZNĄ FOTOGRAFIĘ
§ 1 Postanowienia ogólne
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs
fotograficzny „Na najbardziej energetyczną fotografię Targów ENERGATAB 2020”, zwany dalej
„Konkursem”.
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zarejestrowanych uczestników 33. Międzynarodowych
Targów Bielskich ENERGATAB 2020”, zwanych dalej „Uczestnikami”.
Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora.
Organizatorem Konkursu jest ZIAD Bielsko-Biała S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, adres: al. Armii
Krajowej 220, 43-316 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000071046, www.ziad.bielsko.pl, zwana dalej
„Organizatorem”.
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Targach – należy przez to rozumieć 33. Międzynarodowe Targi Bielskie ENERGATAB 2020”,
które odbędą się w Bielsku-Białej w dniach 15 – 17 września 2020 r.,
2) Umowie – należy przez to rozumieć umowę, której wzór stanowi załącznik nr 1 do
Regulaminu,
3) Zgłoszeniu – należy przez to rozumieć zgłoszoną w formie elektronicznej fotografię albo
fotografie,
4) Fotografii albo Fotografiach – należy przez to rozumieć będącą albo będące odrębnym
utworem fotografię albo fotografie, stanowiące część Zgłoszenia,
5) Laureacie – należy przez to rozumieć Uczestnika, który został nagrodzony w Konkursie.
Wysyłając Zgłoszenie na warunkach określonych w Regulaminie Uczestnik potwierdza, że
zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go.

§ 2 Terminy
1.
2.
3.
4.
5.

Termin na składanie Zgłoszeń upływa dnia 20 września 2020 r.
O zachowaniu terminu decyduje wyłącznie data nadania Fotografii na skrzynkę poczty
elektronicznej Organizatora, zgodnie z wymogami § 5 ust. 1 Regulaminu.
Zgłoszenia złożone po terminie nie biorą udziału w Konkursie.
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 30.10.2020 r. Lista Laureatów zostanie
zamieszczona na stronie internetowej Targów (www.energatab.pl).
Organizator powiadomi Laureatów drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej, z którego
nadeszło Zgłoszenie, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.

§ 3. Zasady Konkursu
1.
2.
3.
4.

Nie dopuszcza się Zgłoszeń zbiorowych.
Zgłoszenia, które nie spełniają wymagań określonych w Regulaminie, nie biorą udziału
w Konkursie.
Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zgłoszeń obejmujących Fotografie, które
naruszają obowiązujące przepisy, zasady dobrych obyczajów lub dobra osobiste osób trzecich.
W przypadku Zgłoszenia, które nie spełnia wymagań określonych w Regulaminie, przesłane
Fotografie podlegają zniszczeniu. Zniszczeniu podlegają także Fotografie, które nie zostaną
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6.
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nagrodzone ani wyróżnione. Zniszczenie następuje w terminie jednego miesiąca po ogłoszeniu
wyników Konkursu.
Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem Zgłoszeń.
Poprzez nadesłanie Fotografii zawierającej czyjś wizerunek, Uczestnik oświadcza, że posiada
zgodę tej osoby na rozpowszechnianie jej wizerunku w ramach Fotografii w celach związanych
z realizacją Konkursu, a także w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonywania Umowy, jeżeli
Fotografii zostanie przyznana nagroda.
Nadesłanie Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika następujących warunków
Konkursu:
1) Uczestnik zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego warunki,
2) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora
w celach związanych z realizacją Konkursu,
3) Uczestnik oświadcza, że jest autorem Fotografii,
4) Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania zgody osoby, której wizerunek zawiera Fotografia,
na rozpowszechnianie jej wizerunku przez Organizatora w ramach Fotografii w zakresie
niezbędnym do zawarcia i wykonywania Umowy,
5) Uczestnikowi przysługują autorskie prawa osobiste i wyłączne, nieograniczone autorskie
prawa majątkowe do Fotografii, którymi to prawami może swobodnie rozporządzać,
6) przysługujące Uczestnikowi autorskie prawa nie naruszają praw osób trzecich,
w szczególności ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

§ 4 Wymagania dotyczące Fotografii
1.
2.
3.
4.
5.

Fotografia musi zostać wykonana na terenie Targów i przedstawiać zdarzenie lub sytuację, które
zaistniały w trakcie Targów.
Fotografie mogą być wykonane wyłącznie w technice cyfrowej.
Fotografie muszą być zapisane w powszechnie stosowanym formacie o minimalnej kompresji.
Fotografie nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłaszane w innych konkursach.
Zabronione jest stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii
pochodzących z różnych plików. Zabronione jest zwiększanie oryginalnej rozdzielczości Fotografii.

§ 5 Zgłoszenie udziału w Konkursie
1.
2.
3.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie Zgłoszenia drogą elektroniczną na adres
marketing@ziad.bielsko.pl, w tytule maila wpisując „Konkurs”.
Uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy Fotografie.
W treści maila Uczestnik powinien podać swoje dane osobowe umożliwiające Organizatorowi
ustalenie czy zgłaszający był uczestnikiem Targów, a tym samym spełnia podstawowy warunek
udziału w Konkursie.

§ 6 Komisja Konkursowa oraz sposób i kryteria oceny
1.

Organizator powołuje Komisję Konkursową, zwaną dalej „Komisją”, której zadaniem jest nadzór
nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłonienie Laureatów. W skład Komisji wchodzą:
• Redaktor ElektroInfo (Przewodnicząca Komisji),
• Doradca Zarządu ZIAD Bielsko-Biała S.A.,
• Prezes Oddziału Bielsko-Bialskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich,
• Prezes PKBwE,
• Kierownik Działu Targów, Szkoleń i Innowacji ZIAD Bielsko-Biała S.A.,
• Z-ca Kierownika Działu Targów, Szkoleń i Innowacji ZIAD Bielsko-Biała S.A.
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Ocena Fotografii przez Komisję odbywa się zgodnie z kryteriami, o których mowa w ust. 3, poprzez
zsumowanie przyznanych przez każdego z członków Komisji punktów stanowiących kolejne liczby
całkowite od 1 do 6 dla każdej Fotografii, gdzie 6 oznacza najwyższą ocenę przyznaną Fotografii.
Komisja dokonuje oceny Fotografii, biorąc pod uwagę technikę ich wykonania, oryginalność,
zgodność z tematyką Targów, kreatywność oraz przydatność do celów marketingowych
Organizatora.
Fotografie oraz Zgłoszenia, które nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie, podlegają
odrzuceniu.
W przypadku uzyskania przez Fotografie jednakowej liczby punktów, ostateczna decyzja co do
przyznania wyższego miejsca jednej z Fotografii należy do przewodniczącego Komisji.
Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji.
Ocena Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 7 Nagrody
1. Organizator przewidział nagrody w postaci 10 kart podarunkowych EURO RTV AGD o wartości
500,00 zł (pięćset złotych) każda, możliwych do wykorzystania w każdym sklepie tej sieci
handlowej w Polsce, zwanych dalej „Nagrodami”.
2. Nagrodę otrzyma każdy Uczestnik Konkursu będący autorem jednej z dziesięciu najwyżej
ocenionych Fotografii.
3. Nagrody zostaną przekazane Laureatom za pośrednictwem przesyłki pocztowej rejestrowanej lub
w innej uzgodnionej z Laureatem formie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu
i doręczenia Organizatorowi podpisanej Umowy.
4. Nagrody są wolne od podatku dochodowego.
5. Nagroda stanowi jednocześnie wynagrodzenie za przeniesienie na Organizatora autorskich praw
majątkowych oraz praw zależnych do Fotografii, zgodnie z § 8.
§ 8 Prawa autorskie
1.

2.

3.

4.
5.

Uczestnik oświadcza, że jest jedynym twórcą Fotografii i przysługują mu do Fotografii autorskie
prawa osobiste oraz wyłączne i nieograniczone majątkowe prawa autorskie w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.
1231, ze zm.) do Fotografii.
Zawarcie Umowy pomiędzy Laureatem i Organizatorem jest warunkiem wydania Nagrody.
Umowa przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej bądź wyróżnionej
Fotografii na polach eksploatacji wskazanych w Umowie.
Uczestnik oświadcza, że:
- może rozporządzać prawami autorskimi do Fotografii w zakresie niezbędnym do zawarcia
i wykonywania Umowy,
- Fotografie nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich,
- Fotografie nie są opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzej Fotografii.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania obróbki nagrodzonych bądź
wyróżnionych Fotografii.
Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia dotyczące
naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych, praw pokrewnych lub dóbr osobistych
osób trzecich, jeśli wskutek korzystania przez Organizatora z Fotografii zgodnie z ustępami
poprzednimi, doszłoby do ich naruszenia.

§ 9 Ochrona danych osobowych
1.

Organizator będzie zbierał następujące dane Uczestników:
a) imię i nazwisko,
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b) adres zamieszkania,
c) numer telefonu,
d) adres poczty elektronicznej.
Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest ZIAD Bielsko-Biała S.A.,
al. Armii Krajowej 220, 43-316 Bielsko-Biała. Inspektorem Danych Osobowych jest p. Marcin
Wrzosok, z którym można się skontaktować przez email: dane@ziad.bielsko.pl, telefonicznie: +48
33 813 82 31 oraz na adres korespondencyjny wskazany powyżej.
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
Dane osobowe Uczestników i przedstawicieli ustawowych Uczestników będą przetwarzane przez
Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia wyników w związku z wykonywaniem
postanowień Regulaminu, a w szczególności w celu komunikacji z Laureatami oraz wypłacenia
Nagród.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik
odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
realizacji Konkursu, Zgłoszenie nie bierze udziału w Konkursie i podlega zniszczeniu.
Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także
w mediach) o wynikach Konkursu.
Dane Uczestników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa.
Dane osobowe Uczestników po ich wykorzystaniu w celu przeprowadzenia Konkursu, zostaną
usunięte w terminie miesiąca z wyjątkiem imion i nazwisk Laureatów.

§ 10 Reklamacje
1.
2.

3.
4.

Reklamacje Uczestników związane z Konkursem, muszą być sporządzone na piśmie i przesyłane
listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres Organizatora.
Każda reklamacja powinna zawierać:
imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację,
dokładny adres zwrotny Uczestnika zgłaszającego reklamację, numer telefonu i adres e-mail,
dokładny opis i powód reklamacji.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną składającą się z przedstawicieli
Organizatora.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną w ciągu 14 dni roboczych od daty
otrzymania reklamacji. Uczestnik, który złożył reklamację zostanie powiadomiony o jej
rozpatrzeniu najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Decyzje Komisji
Reklamacyjnej w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne. Złożenie reklamacji jest warunkiem
dochodzenia roszczeń wobec Organizatora.

§ 11 Postanowienie końcowe
Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Targów.
W Bielsku-Białej, dnia 14 września 2020 r.
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Załącznik nr 1
do regulaminu konkursu fotograficznego „Na najbardziej energetyczną fotografię Targów ENERGATAB 2020”

UMOWA
zawarta w dniu ___________________ r., pomiędzy:
„ZIAD Bielsko-Biała” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, adres: al. Armii Krajowej 220, 43-316 Bielsko-Biała, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000071046, NIP: 5471639980,
kapitał zakładowy: 31.294.800,00 zł (wniesiony w całości), reprezentowaną przez:
Dariusza Mrzygłoda – Prezesa Zarządu,
zwaną w dalszej treści umowy „Organizatorem”,
a
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
zwanym dalej „Laureatem”.
§1
Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest przeniesienie na Organizatora przez Laureata autorskich praw majątkowych oraz
prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do fotografii, której autorem jest Laureat, a która
została nagrodzona w organizowanym przez Organizatora konkursie fotograficznym „Na najbardziej
energetyczną fotografię Targów ENERGATAB 2020”, zwanej dalej „Fotografią”.
§2
Oświadczenia
1. Laureat oświadcza, że jest autorem Fotografii i przysługują mu do niej wyłączne i nieograniczone majątkowe
prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, ze zm.).
2. Laureat oświadcza, że:
1) może rozporządzać prawami autorskimi do Fotografii w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonywania
Umowy,
2) Fotografia nie jest obciążona żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich,
3) Fotografia nie jest opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzej Fotografii.
4) uzyskał pisemną zgodę osób, których wizerunek został utrwalony na Fotografii, na rozpowszechnianie ich
wizerunku w ramach Fotografii w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonywania niniejszej mowy.
3. Strony oświadczają, że Fotografia została przekazana Organizatorowi w związku z udziałem Laureata
w konkursie, o którym mowa w § 1, zwanym dalej „Konkursem”.
§3
Nagroda
1. Z tytułu zwycięstwa w Konkursie oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz udzielenia zezwoleń
i upoważnień zgodnie z § 4 Organizator zobowiązuje się przekazać Laureatowi przewidzianą w regulaminie
Konkursu nagrodę w postaci karty podarunkowej EURO RTV AGD o wartości 500,00 zł.
2. Organizator zobowiązuje się przekazać Laureatowi nagrodę w Konkursie w terminie 7 dni od dnia zawarcia
niniejszej umowy.
3. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych udzielenia zezwoleń i upoważnień zgodnie z § 4
Laureatowi nie przysługuje, dodatkowe wynagrodzenie.
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§4
Przeniesienie praw autorskich
Z dniem zawarcia Umowy Laureat przenosi na Organizatora majątkowe prawa autorskie w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do Fotografii na następujących polach
eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie, obejmujące wytwarzanie każdą dowolną techniką dowolnej liczby
egzemplarzy, w tym techniką drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,
laserową, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, na każdym nośniku,
2) wprowadzenie do obrotu, bez żadnych ograniczeń ilościowych,
3) użyczenie, najem, odpłatne lub nieodpłatne udostępnienie osobom trzecim,
4) wprowadzanie do pamięci komputera, sieci multimedialnych,
5) rozpowszechnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, w tym w czasopismach, w sieci Internet, na portalach społecznościowych,
6) rozpowszechnianie Fotografii w inny sposób, w tym publiczne wyświetlanie.
Z dniem zawarcia Umowy Laureat zezwala Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowań
Fotografii na polach eksploatacji określonych w ust. 1 oraz przenosi na Organizatora prawo zezwalania na
wykonywanie zależnych praw autorskich do nich, na polach eksploatacji wymienionych w ust. 1.
Laureat oświadcza, że przenoszone majątkowe prawa autorskie nie będą w chwili ich przejścia na
Organizatora obciążone prawami na rzecz osób trzecich i upoważnia Organizatora do:
1) decydowania w imieniu autora o pierwszym publicznym udostępnieniu Fotografii;
2) przeprowadzenia w imieniu autora nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania z Fotografii;
3) udostępniania Fotografii anonimowo.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz udzielenie zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, a także
udzielenie upoważnień, o których mowa w ust. 3, nie jest limitowane co do czasu oraz terytorium i obejmuje
rozporządzanie i korzystanie z Fotografii oraz ich opracowań zarówno w całości, jak i w częściach,
samodzielnie, jak i w ramach innych materiałów, w tym wydawanych lub przygotowywanych przez
Organizatora lub na jego zlecenie.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania obróbki Fotografii.
Organizator jest uprawniony do publikacji Fotografii wraz ze wskazaniem imienia Laureata oraz miejscowości
będącej jego miejscem zamieszkania i/lub nazwą jego pracodawcy, ewentualnie podmiotu przez którego
został oddelegowany do udziału w Targach.
Laureat ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za złożenie nieprawdziwych oświadczeń, o których mowa
w § 2 ust. 1 i 2.
W razie skierowania przeciwko Organizatorowi lub osobom, którym Organizator udzielił prawa korzystania
z Fotografii, roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia – w wyniku korzystania przez Organizatora lub
osoby, którym Organizator udzielił prawa korzystania z Fotografii, z Fotografii w zakresie określonym Umową
– przysługujących im praw, w szczególności praw autorskich, Organizator zawiadomi o tym fakcie
niezwłocznie Laureata, który zobowiązuje się do przejęcia powyższych roszczeń.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych nie jest limitowane co do czasu oraz terytorium i obejmuje
rozporządzanie i korzystanie z Fotografii zarówno w całości, jak i w częściach, samodzielnie, jak i w ramach
innych materiałów.

§5
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy powinny być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Do rozstrzygania sporów, mogących wyniknąć z wykonania Umowy, Strony ustalają sąd właściwy dla siedziby
Organizatora.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
ORGANIZATOR

LAUREAT
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