
Regulamin Konkursu Fotograficznego „Wiosenny konkurs fotograficzny” 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1. Organizatorem konkursu pn. „Wiosenny konkurs fotograficzny” (dalej - „Konkurs”)                        

jest TAURON Polska Energia, ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice,                                  

NIP: 9542583988, Kapitał zakładowy: 8.762.746.970,00 zł; Rejestracja: Sąd Rejonowy 

Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego, 

pod numerem KRS: 0000271562 (dalej „Organizator” lub TAURON”). Organizator jest 

przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

Cywilny.  

2. Przedmiotem Konkursu są fotografie, przedstawiające krajobrazy, pejzaże, czy 

roślinność wiosenną. 

3. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin.  

4. Konkurs organizowany jest dla pracowników TAURON Polska Energia S.A.  

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przekazanie Organizatorowi najpóźniej do dnia 

11 czerwca br. do godz. 12.00 fotografii oraz podpisanych oświadczeń stanowiących 

załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego Regulaminu.  

Rozdział II 

PRZEBIEG KONKURSU 

1. Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką fotograficzną, np. kolorowe, czarno-białe 

lub w sepii. Każdy pracownik może zgłosić maksymalnie 2 fotografie, przy czym konieczne 

jest zgłoszenie fotografii w formie elektronicznej – powinny być utrwalone w postaci 

elektronicznej w jednym z formatów: (jpg, tiff), w jak najwyższej rozdzielczości, i wysłane na 

adres e-mail: tpe.komunikacja.news@tauron.pl. Rozmiar pliku nie może przekraczać 20 MB.  

2. W przypadku niewypełnienia powyższych warunków fotografie zostaną wykluczone                         

z Konkursu.  

3. Zgłaszającym fotografię do Konkursu może być jedynie autor zdjęcia, co oznacza,                          

że wykluczone jest zgłaszanie fotografii wykonanych przez osoby trzecie.  

4. Z Konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane, opublikowane, wystawiane                          

lub biorące udział w jakimkolwiek innym konkursie.  

5. Dopuszcza się możliwość retuszowania fotografii, polegającą na korekcie globalnej 

(poprawę jakości poprzez zmiany np. w nasyceniu, wyostrzeniu, kontraście, jasności), 

konwersję zdjęć kolorowych na czarno-białe lub sepię. Nie zezwala się na zabiegi                                   

o charakterze korekty selektywnej, np. dodawanie lub usuwanie elementów ze zdjęcia, 

łączenie kilku fotografii lub zmiany oryginalnej kompozycji.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu prac o niskiej jakości 

technicznej lub niezwiązanych z tematyką konkursu, fotografii naruszających prawa osób 

trzecich lub zawierające treści obraźliwe, nawołujące do przemocy, odwołujące się do 

jakiejkolwiek dyskryminacji, lub naruszające przepisy prawa powszechnie obowiązującego.  

7. Fotografie, co do których istnieje podejrzenie, że naruszają prawa osób trzecich, w tym 

noszące znamiona plagiatu, zostaną wyłączone z Konkursu.  



8. Termin zgłaszania zdjęć upływa 11.06.2019 r. o godzinie 12.00. Za datę zgłoszenia uważa 

się datę wpływu pracy konkursowej do Organizatora w formie elektronicznej na podany wyżej 

adres poczty elektronicznej.  

9. W zgłoszeniu do konkursu w temacie maila należy wpisać tytuł konkursu: Wiosenny konkurs 

fotograficzny E-puls, natomiast w treści maila należy wpisać: imię, nazwisko, adres e-mail                        

i numer telefonu do autora zdjęć.  

10. Wraz z przekazaniem fotografii należy przesłać podpisane oświadczenia, których wzór 

stanowią Załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego Regulaminu.  

11. Oceny zdjęć oraz przyznania nagród dokona Jury Konkursu.  

12. Kryteria, wg których zdjęcia będą oceniane, to:  

 Oryginalność;  

 Trafność ujęcia tematu.  

Rozdział III 

HARMONOGRAM KONKURSU 

1. Rozpoczęcie konkursu: od 05.06.2019 r.  

2. Nadsyłanie prac od 05.06.2019 r. do 11.06.2019 r. do godz. 12:00.  

3. Ocena Jury do 11.06.2019 r. do godz. 13.00.  

4. Informacja o werdykcie Jury do 11.06.2019 r. do godz. 15.00.  

Rozdział IV 

NAGRODY 

1. Spośród nadesłanych prac Jury wyłoni trzech zwycięzców.  

2. Każdy zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową, której jednorazowa wartość nie przekracza 

2000 zł 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród w przypadku 

niezadowalającego poziomu zdjęć nadesłanych na konkurs.  

4. Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora drogą e-mailową lub telefoniczną. 

Ponadto wyniki konkursu zostaną opublikowane w serwisie E-Puls.  

5. Zdobywca nagrody nie może żądać wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną ani na 

nagrodę innego rodzaju.  

6. Organizator – jako płatnik – zobowiązany jest pobrać podatek od nagród według zasad 

określonych ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie 

społeczne, jeśli tak stanowią przepisy (wartość podatku oraz ewentualnie wartość składek na 

ubezpieczenie społeczne zostanie potrącona z wynagrodzenia pracownika za pracę, na co 

pracownik wyraża zgodę poprzez fakt odebrania podarunku rzeczowego).  

7. Do nagrody rzeczowej Organizator przyznaje dodatkową nagrodę w formie pieniężnej                      

w wysokości odpowiadającej podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu udziału                 

w Inicjatywie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości podarunku 

rzeczowego. Kwota ta nie podlega wypłacie na rzecz Uczestnika Inicjatywy, lecz 



przeznaczona jest do zapłaty należnego podatku dochodowego od wartości podarunku 

rzeczowego, obciążającego Pracownika, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 o podatku 

dochodowym od osób fizycznych.  

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody z przyczyn 

leżących po stronie laureatów Konkursu.  

Rozdział V 

LICENCJA NA WYKORZYSTANIE FOTOGRAFII 

1. Zgłoszenie zdjęć do konkursu oznacza wyrażenie przez zgłaszającego fotografie zgody                  

na ich nieodpłatne, nieograniczone w czasie oraz nieograniczone terytorialnie 

wykorzystywanie do promocji i działań marketingowych TAURON Polska Energia S.A.                         

w każdym czasie i w jakiejkolwiek formie, w tym w szczególności poprzez umieszczenie                       

w materiałach marketingowych i promocyjnych, na 3 upominkach lub gadżetach,                               

w kalendarzach, ulotkach, wydawnictwach (licencja na wykorzystanie fotografii). Organizator 

zastrzega sobie w szczególności prawo do (pola eksploatacji):  

1) utrwalania i zwielokrotniania fotografii - poligraficznego, fotograficznego, audiowizualnego, 

w formacie zapisu cyfrowego, magnetycznego, w całości lub w części, niezależnie                               

od standardu, systemu i formatu,  

2) wprowadzania fotografii do pamięci komputera lub innych urządzeń, wprowadzania 

fotografii do obrotu,  

3) publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu,  

4) umieszczania fotografii na stronach intranetowych, internetowych, w mediach 

wykorzystania ich w innej formie,  

5) rozpowszechniania fotografii w szczególności poprzez jej publiczne wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie lub udostępnienie w taki sposób, aby każdy miał do niej dostęp                

w czasie i miejscu przez siebie wybranym,  

6) wykorzystywania fotografii w mediach społecznościowych (w tym Facebook etc.),  

7) nagrywania fotografii na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą 

nośników obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych lub optycznych, w tym powielanie, 

rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć,  

8) nadawania, przekazywania, odtwarzania i emitowania fotografii w audycjach i środkach 

masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach obrazu,  

9) nadawania, udostępniania fotografii za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej, 

przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych,  

10) dokonywanie opracowań fotografii, w tym prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz 

wprowadzania zmian i modyfikacji zdjęć, w szczególności ze względu na wymogi techniczne, 

związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania i publicznego udostępniania 

utworu, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na ich wykorzystanie.  

2. Zgłaszający fotografię wyraża zgodę na to, że wszelkie wskazane powyżej działania                           

i czynności mogą być wykonywane przez Organizatora samodzielnie lub z wykorzystaniem lub 

za pośrednictwem innych osób. W tym celu Organizator jest upoważniony do udzielenia 

stosownych dalszych licencji i upoważnień.  



3. Zgłaszający fotografię wyraża zgodę na wykonywanie przez TAURON Polska Energia S.A. 

autorskich praw osobistych do fotografii stanowiącej utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym do decydowania o pierwszym 

udostępnieniu utworu publiczności oraz do udostępniania utworu anonimowo lub                                     

z oznaczeniem autorstwa, w tym ze wskazaniem danych osobowych.  

4. Zgłaszający zrzeka się wynagrodzenia za korzystanie z fotografii przez Zamawiającego lub 

osoby trzecie, o ile wykorzystanie to jest zgodne z niniejszym Regulaminem.  

5. Organizator jest uprawniony w szczególności do modyfikowania fotografii, w tym 

szczególności do zmiany ich rozdzielczości oraz wielkości, w celu dostosowania do potrzeb 

materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej.  

Rozdział VI 

OCHRONA DANYCH 

1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika Konkursu oraz Zgodę                            

na przetwarzanie danych osobowych zawiera załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.  

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podpisanie przez Uczestnika Zgody                                 

na przetwarzanie danych osobowych.  

Rozdział VII 

POSTANOWIENIA I KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

Regulaminu. Zasady przeprowadzenia konkursu określa niniejszy Regulamin, a wszelkie inne 

materiały związane z Konkursem mają charakter wyłącznie informacyjny.  

2. Zgłoszenie fotografii do Konkursu oznacza jednocześnie, że zgłaszający oświadcza,                        

iż przedmiot zgłoszenia nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich 

majątkowych lub osobistych praw autorskich, dóbr osobistych lub praw wynikających                             

z przetwarzania danych osobowych na skutek korzystania przez TAURON Polska Energia 

S.A. z fotografii zgodnie z Regulaminem. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią                        

z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, zgłaszający 

zrekompensuje TAURON Polska Energia S.A. koszty poniesione w związku ze skierowaniem 

przeciwko spółce roszczeń odszkodowawczych lub związanych z zadośćuczynieniem, 

zwalniając TAURON Polska Energia S.A. od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego 

tytułu. Zgłaszający jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej Organizatorowi                   

w pełnym zakresie.  

3. Zgłaszający fotografie ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych 

podanych w związku z Konkursem.  

4. Fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach TAURON 

Polska Energia S.A. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody 

spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych 

nieprawdziwych informacji, opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez uczestników.                  

W sytuacji, jeśli na skutek wykorzystania opisanych danych osobowych lub innych informacji 

TAURON Polska Energia S.A. zostanie pociągnięta do jakiejkolwiek odpowiedzialności, 

zgłaszający fotografię będzie zobowiązany do naprawienia szkody i zrekompensowania 

wszelkich poniesionych przez TAURON Polska Energia S.A. kosztów i strat, w tym kosztów 

pomocy prawnej, w pełnym zakresie.  



5. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub 

zaginięcie prac przesłanych pocztą elektroniczną. Organizator nie ponosi odpowiedzialności 

za dostępność systemów informatycznych, w tym poczty elektronicznej i nie gwarantuje ich 

nieprzerwanego działania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości 

udziału w konkursie z przyczyn dotyczących uczestnika (np. wynikających ze zbyt późnego 

wysłania fotografii, niesprawności serwera, niedających się przetworzyć danych).  

6. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników.  

7. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. W przypadku 

pojawienia się w trakcie trwania konkursu sytuacji lub kwestii nieobjętych treścią Regulaminu, 

Jury wydaje odpowiednie postanowienie, regulujące daną kwestię.  

8. Komunikaty i informacje na temat konkursu będą publikowane w serwisie E-Puls.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania Konkursu w każdym 

czasie, bez podania przyczyny.  

10. Odpowiedzialność Organizatora względem zgłaszającego fotografie jest ograniczona do 

wysokości wartości nagrody w konkursie, przy czym ograniczenie to nie dotyczy szkód 

wyrządzonych umyślnie.  

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy 

polskiego prawa powszechnie obowiązującego.  

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w serwisie E-Puls. 


