
 

REGULAMIN KONKURSU   "ULUBIENIEC STAJNI" 

1. Regulamin określa warunki na jakich odbywa się działanie zamieszczone na 

portalu społecznościowym facebook  zwane w dalszej części "Konkursem". 

2. Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Rekreacji Konnej "Pod Aniołami" w 

Bydgoszczy ul. Konna 10 

3. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie zwycięskiego zwierzaka - ulubieńca  

miłośników naszej stajni oraz pomoc w zbiórce na rzecz ich utrzymania w 

sytuacji i okresie kiedy obowiązują nas obostrzenia związane z pandemią 

CORVID19. 

4. Konkurs odbywa się na portalu Facebook pod adresem .......................... oraz 

na koncie Zrzutka.pl ........................................................ zgodnie z jego 

regulaminem. 

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, 

popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami 

serwisu społecznościowego Facebook.  

 

6. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie działające w swoim 

imieniu lub w  imieniu osób niepełnoletnich, które wyślą na konto Zrzutka.pl 

datek na ulubieńca Ośrodka "Pod Aniołami". 

 

7. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. 

Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą 

przetwarzane w celu realizacji tego Konkursu. Dane osobowe mogą być także 

przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie 

usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych 

jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie 

nagród. 

 

8. Aby przystąpić do Konkursu należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu. 

9. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają 

Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury 

wchodzą 3 osoby ze strony Organizatora. 

 



10. Zwycięzcami są 3 osoby, które zostaną wylosowane spośród grupy 

darczyńców na 3 najczęściej wybierane z imienia zwierzaka Ośrodka. 

 

11. Ponieważ nie ma określonych kwot wpłaty,  jedna osoba może dokonać 

tylko jednej wpłaty, ale może zachęcić innych do dalszych wpłat. 

 

12. Decyzje o zwycięzcach Konkursu podaje Jury, a wynik losowania zostanie 

opisany w poście konkursowym. 

13. Zwycięzcy konkursu otrzymują/otrzyma nagrodę - sesję zdjęciową ze swoim 

ulubieńcem. Warunki sesji: 

a. Sesja zdjęciowa z koniem o wartości 200zł zawiera 10 zdjęć w 

formie elektronicznej. Uczestnik sesji może wydrukować zdjęcia 

we własnym zakresie. 

b. Zgoda na publikację. Każdy Klient może sam zdecydować czy 

pozwala Fotografowi na upublicznienie swojego wizerunku na: 

– facebook LisiKadr-fotografia zwierząt, 

– instagramie: LisiKadr 

– stronie www.wykadrowane.wix.com/foto, 

lisikadr.wix.com/foto 

– podczas wystaw, wernisaży 

– publikacji w prasie czy materiałach reklamowych 

c. Zgoda dla Fotografa jest niezwykle ważna, bo to jedyna droga by 

móc promować swoją pracę. Klient w każdej chwili ma możliwość 

ze zgody wycofać się. 

d. Uczestnicy sesji muszą powierzyć fotografowi swoje imię i 

nazwisko, adres mailowy oraz nr telefonu w celu umożliwienia 

kontaktu w sprawach dotyczących  usług. tj. np., kontaktu 

mailowego, telefonicznego. Dane nie zostają przekazywane 

nikomu innemu. Podając swoje dane zgadzają się na przetwarzanie 

ich w ramach usług fotografa. 

e. Zdjęcia obrobione będą gotowe do 30dni od dnia sesji zdjęciowej i 

wysłane na wskazany adres e-mial w formie elektronicznej.  

f. Przygotowanie do sesji jest niezwykle ważne od nich zależy jakość 

zdjęć. Strój, sukienki leżą w gestii klienta. Fotograf nie ponosi 



odpowiedzialności za jakość końcowego dzieła wywołane 

zaniedbaniami Klienta. 

g. Najczęściej zadawane pytanie: 

– czy możemy dostać resztę zdjęć, których nie wybraliśmy? 

– niestety nie, możecie je natomiast zakupić, gdyż na tym polega 

moja praca. Cena za obrobione fotografie to 20zł 1 sztuka (dopłata 

po wcześniejszych ustaleniach, na rzecz koni z Ośrodka Rekreacji 

Konnej „pod Aniołami”, b. – co z resztą zdjęć, których nie 

wybraliśmy? 

– jeśli nie poinformujecie mnie o chęci dokupienia dodatkowych 

ujęć na przełomie najbliższych 3 miesięcy, surowy materiał zostaje 

usuwany z dysków po 2 miesiącach. 

h. Jeżeli klient dokonał wyboru dodatkowych ujęć musi dokonać 

opłaty , gdyż bez tego fotografie nie zostaną przygotowane. 

i. Czas na obróbkę liczony jest od dnia dokonania wpłaty za 

dodatkowe ujęcia. 

j. Na sesjach obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ FOTOGRAFOWANIA 

(w tym telefonem komórkowym) przez każdego poza Fotografem. 

14. Zwycięzca może oddać swoją sesją innej wskazanej osobie. 

15. Zwierzę, które zbierze najwięcej wpłat na swoje imię, otrzyma na boks lub 

budę okolicznościową tabliczkę z tytułem "ULUBIENIEC STAJNI". 

 

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, 

powstałe w trakcie dokonywania wpłat konkursowych i wynikające z nich 

opóźnienia w nadejściu do chwili finału konkursu, który przewidujemy na 

koniec czerwca.  

 

17. Wpłata na konto Zrzutka.pl jest jednoczesnym Zgłoszeniem do Konkursu i 

równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie. 

 

Trzymamy kciuki i sami jesteśmy ciekawi, które zwierze zdobędzie tytuł 

"Ulubieńca stajni"  


