
 

 

 

 

Regulamin Konkursu „Teraz by Artystyczna Podróż” 

 

§ 1. Konkurs 

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa Konkurs o nazwie „Teraz by Artystyczna 

Podróż”, zwany dalej „Konkursem”, jego zasady, warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu oraz 

nagrody dla zwycięzców. 

 

§ 2. Organizator Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Sopocie, przy ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024812;             

NIP 585-000-16-90, o kapitale zakładowym 196.580.900,- zł, który został opłacony w całości, 

zwane dalej „Organizatorem”. 

2. Organizator składa przyrzeczenia publiczne przyznania nagród określonych w Regulaminie, oraz 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu. 

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, 

loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą  

w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540,  

z późn. zm.). 

4. Konkurs nie jest związany, ani w żaden sposób sponsorowany, popierany, czy też prowadzony 

przez serwis społecznościowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. a poniżej, a Serwis ten nie ponosi 

żądnej odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu. 

5. Celem Konkursu jest rozpowszechnienie informacji o wspieraniu przez Organizatora działalności 

artystycznej na wielu płaszczyznach, ze szczególnym uwzględnieniem fotografii, na potrzeby 

komunikacji zewnętrznej Organizatora. 

§ 3. Czas trwania i miejsce Konkursu 

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 4 października 2016 r. o godz. 8:00 i kończy się w dniu 31 

października 2016 r. o godz. 23:59. 

2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 4. Regulamin Konkursu i udział w Konkursie 

1. Zasady udziału i warunki uczestnictwa określone w Regulaminie, obowiązują Uczestnika od chwili 

przystąpienia do Konkursu. 

2. Chwilą przystąpienia Uczestnika do Konkursu jest moment zamieszczenia przez Uczestnika 

Konkursu pierwszego Zgłoszenia Konkursowego, na zasadach określonych w § 6 poniżej. 

3. Treść Regulaminu jest udostępniona na stronie intranetowej pod adresem: 

http://media.ergohestia.pl/. 

 

§ 5. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:  

a. posiada zarejestrowane konto na stronie serwisu https://instagram.com/, zwanego dalej 

„Serwisem Instagram”, a dane osobowe podane w trakcie rejestracji konta stanowią dane 

osobowe Uczestnika i są prawdziwe oraz zgodne z rzeczywistością. 

b. wykonała zdjęcie za pomocą telefonu komórkowego lub tabletu i oznaczyła swoje zdjęcie 

hashtagiem #apteraz2016, 

c. wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu i 

zaakceptowała treść Regulaminu, 

d. zaakceptowała i przestrzega zasad wynikających z aktualnych regulaminów obowiązujących 

użytkowników Serwisu Instagram. 

https://instagram.com/
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2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, która w dniu przystąpienia do Konkursu ma ukończone 18 lat i ma stałe miejsce na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

3. Zabrania się, pod rygorem wykluczenia z Konkursu, wszelkich działań sprzecznych                                

z Regulaminem, a w szczególności: 

a) podszywania się pod konto innego użytkownika Serwisu Instagram; 

b) ingerowania w sposób nieuprawniony w przebieg Konkursu; 

c) zamieszczania zgłoszeń konkursowych, o których mowa w § 6 ust. 1 poniżej, zdjęć, filmów, 

opisów, hashtagów bądź innych treści – które naruszają dobre obyczaje (w tym wulgarnych, 

obraźliwych propagujących przemoc lub dyskryminujących inne osoby), dobre imię 

Organizatora, obowiązujące prawo, jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa 

majątkowe, autorskie prawa osobiste oraz uprawnienia do ochrony wizerunku i danych 

osobowych.   

4. Uczestnik naruszający postanowienia ust. 3 powyżej, ponosi wyłączoną odpowiedzialność wobec 

osób trzecich za takie działanie, a jeśli przyczyni się do poniesienia szkody przez Organizatora lub 

przez inne osoby jest zobowiązany do jej naprawienia. 

5. Warunkiem udziału w konkursie jest, aby Uczestnik Konkursu był wyłącznym autorem Zgłoszenia 

konkursowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 poniżej, oraz aby przysługiwały mu prawa autorskie 

majątkowe i prawa do rozpowszechniania wizerunku osób utrwalonych na nagrodzonym zdjęciu. 

6. Uczestnik Konkursu z momentem akceptacji regulaminu, o której mowa w § 10 ust. 2 poniżej, 

udziela Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani 

terytorialnie licencji na publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz 

nadawanie, reemitowanie i udostępnianie załączonego zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a w szczególności na profilu 

Organizatora w Serwisach internetowych: Instagram (@artystycznapodroz) Facebook, 

(https://www.facebook.com/grupaergohestia), Twitter (https://twitter.com/ergo_hestia) oraz wyraża 

zgodę na publikację jego imienia i nazwiska z informacją o zajętym miejscu w Konkursie. 

 

§ 6. Zasady Konkursu  

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zamieszczenie przynajmniej jednego zgłoszenia, zwanego 

dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”, poprzez zamieszczenie zdjęcia, o którym mowa w ust. 2 

poniżej, wraz z hashtagiem: „#apteraz2016”, na profilu Uczestnika w Serwisie Instagram. 

2. Zdjęcie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zwane dalej „Zdjęciem”, powinno stanowić fotografię 

wykonaną przez Uczestnika osobiście za pomocą telefonu komórkowego lub tabletu.  

3. W czasie trwania Konkursu każdy Uczestnik może umieścić w Serwisie Instagram dowolną ilość 

Zgłoszeń Konkursowych. 

4. Organizator za pomocą hashtagu: „#apteraz2016”, wyszuka wszystkie Zgłoszenia Konkursowe. 

5. Nagrodzeni zostaną Uczestnicy będący autorami najciekawszych i najbardziej kreatywnych Zdjęć, 

zgodnie z zasadami wyłaniania zwycięzców opisanymi w § 7 poniżej, którzy spełniają wymagania 

określone w Regulaminie. 

 

§ 7. Zasady wyłaniania zwycięzców  

1. Oceny wszystkich Zgłoszeń Konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa w skład, której 

wchodzą  Maria Rosa i Marta Śliwicka.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składu Komisji Konkursowej, o której mowa w ust.  

1 powyżej.  

3. Spośród wszystkich osób, które spełniają warunki Regulaminu i dokonały Zgłoszenia 

Konkursowego, Komisja Konkursowa wyłania trzydziestu finalistów, których zdjęcia będą 

przedstawione w trakcie wystawy „Artystyczna Podróż- teraz” w dniach 18-20.11.2016 w galerii 

Domu Handlowego Mysia 3 w Warszawie. 

4. Spośród trzydziestu finalistów wybranych przez Komisję Konkursową, Jury składające się z, Pani 

Wiceprezes STU ERGO Hestia S.A. Małgorzaty Makulskiej, Marii Rosy, Marty Śliwickiej,Agnieszki 

Kuleszy i Łukasza Pika. wybierze 3 laureatów.   

https://twitter.com/ergo_hestia
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5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO 

Hestia S.A., Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A., podmiotów, 

których fundatorem lub udziałowcem większościowym jest Sopockie  Towarzystwo Ubezpieczeń 

ERGO Hestia S.A., zwanych dalej łącznie „Grupą ERGO Hestia”, oraz członkowie ich najbliższej 

rodziny. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: wstępnych, 

zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia z pracownikiem. 

§ 8. Nagrody 

1. Nagrodą dla zwycięzcy wraz z osobą towarzyszącą jest podróż i 5 - dniowy pobyt w Lizbonie – 

europejskiej stolicy kultury, o wartości 8 000zł. 

2. Koszt nagrody wraz z podatkiem w całości pokrywa Organizator. 

3. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść praw do realizacji nagrody na osobę trzecią. 

4. Nagród w Konkursie nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody 

rzeczowe. 

5. Nagrodę należy wykorzystać do dnia 30.07.2017 r., z upływem tego dnia prawo do nagrody 

wygasa. 

 

§ 9. Opłaty i podatki 

Nagroda w Konkursie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych w wysokości 10%, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych. Koszt podatku zostanie sfinansowany przez Organizatora, który w tym celu przyznaje 

zwycięzcom nagrodę pieniężną, w wysokości 11,11% wartości przyznanej nagrody. 

 

§ 10. Warunki wydania nagród 

1. Komisja Konkursowa poprosi trzydziestu finalistów, za pomocą wiadomości prywatnej w Serwisie 

Instagram, o przesłanie w terminie nie dłuższym niż 3 dni zdjęcia stanowiącego Zgłoszenie 

Konkursowe w pliku. Zdjęcie powinno być dostarczone do organizatora w postaci pliku jpeg lub tiff w 

minimalnej rozdzielczości 2000px lub większej. Organizator  poinformuje finalistów o zakwalifikowaniu 

ich zdjęć do finału, o którym mowa w ust. § 7 ust. 3 i 4 powyżej.  

2. Warunkiem udziału w finale, o którym mowa w § 7 ust. 3 i 4 powyżej  jest odesłanie drogą 

elektroniczną pod rygorem utraty prawa do nagród, na adres mailowy Organizatora 

artystycznapodroz@ergohestia.pl, swoich danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska,  

numeru telefonu kontaktowego, nazwy profilu w serwisie Instagram oraz złożenie oświadczenia o 

następującej treści: 

a. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji konkursu 

„Teraz by Artystyczna Podróż”, 

b. „Zaznajomiłem się i akceptuję treść regulaminu konkursu „Teraz by Artystyczna Podróż”, 

3. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora o przyznaniu nagrody podczas 

wernisażu w dniu 18.11.2016 r. w Domu Handlowym Mysia 3 w Warszawie. W razie nieobecności 

laureata podczas wernisażu, zostanie on poinformowany o przyznaniu nagrody w ciągu 3 dni 

roboczych od dnia dokonania wyboru, poprzez przesłanie wiadomości prywatnej na profil 

Uczestnika w Serwisie Instagram, na którym zostało zamieszczone zwycięskie Zgłoszenie 

Konkursowe.  

4. Po dokonaniu wyboru Zwycięzcy, zgodnie z postanowieniami ust. 3 powyżej, Organizator drogą 

mailową prześle informację o przyznaniu nagrody Zwycięzcom Konkursu, stanowiącą dowód 

uprawniający do realizacji nagrody. 

5. Odmowa przyjęcia nagrody lub niepodanie informacji i niezłożenie oświadczeń, o których mowa w 

ust. 2 powyżej, stanowi rezygnację z udziału w Konkursie. W przypadku odmowy przyjęcia 

nagrody Komisja Konkursowa może dokonać ponownego wyboru i nagrodzić kolejną osobę. 

6. Do nowego Zwycięzcy Konkursu zapisy ust. 1 - 5 powyżej, stosuje się odpowiednio. 

7. Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestników, którzy nie zostali Zwycięzcami 

Konkursu o ich indywidualnych wynikach w Konkursie. 
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8. Po przesłaniu przez Zwycięzców Konkursu informacji i oświadczeń, o których mowa w ust. 2 

powyżej, Organizator ogłosi wyniki Konkursu w drodze informacji prasowej Grupy ERGO Hestia. 

§ 11. Anulowanie nagród 

Jeżeli po dacie rozstrzygnięcia Konkursu pojawią się okoliczności, w wyniku których odpadnie 

podstawa przyznania nagrody dany Uczestnik Konkursu będzie zobowiązany do zwrotu 

Organizatorowi otrzymanych nagród oraz wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora z tytułu 

przyznania takiemu Uczestnikowi nagrody. 

 

§ 12. Reklamacja 

Reklamacje związane z przebiegiem lub wynikami Konkursu należy składać drogą elektroniczną na 

adres ap@ergohestia.pl w terminie do 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja zostanie 

rozpatrzona przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Uczestnik Konkursu zostanie 

poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego drogą elektroniczną, na adres, z którego 

została wysłana reklamacja. 

 

§ 13. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Organizator 

Konkursu informuje, że: 

a) jest Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, które to dane będą 

przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, 

b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne 

do uczestnictwa w Konkursie, 

c) każdemu Uczestnikowi Konkursu służy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich 

poprawiania. 

 

§ 14. Prawa i obowiązki Organizatora 

1. Organizator może wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach 

blokować udział w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w 

szczególności: 

a) prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą 

swym zachowaniem w interesy osób trzecich, 

b) prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one 

prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu, 

c) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego 

wizerunek. 

2. W przypadku zaistnienia siły wyższej Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, 

skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu. W takim przypadku Organizator 

poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian i zaproponuje inną formę Konkursu, 

która nie pogorszy dotychczasowych warunków uczestnictwa, a w szczególności nie będzie 

oferować nagród o mniejszej wartości, niż pierwotnie przyrzekane oraz nie pozbawi Uczestników 

praw nabytych na podstawie  Regulaminu. 

 

§ 15. Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych  Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa. 

 


