
Regulamin Konkursu Fotograficnego  Tooeo  eleTicoi Morskieo
 " oTarcysc mooego dcieiiństTa - ulubiona cabaTka" 

I. Postanowienia ogólne

1.1. Organicatorem konkursu „ oTarcysc mooego dcieiiństTa - ulubiona cabaTka” cTanego daleo
Konkursem,  oest   Tooa   eleTicoa  Morska  spółka  c  o.o.  c  siedcibą  T  WeoheroTie  prcy  ul.
PrcemysłoTeo 3, NIP: 5882285147, KRS: 0000311636, REGON: 220659444, telefon: (58) 738 97 80,
e-mail:  redakioa@teleTicoatm.pl,  cTana  daleo  „Organicatorem”,  będąia  nadaTią  programu
teleTicyonego   M na podstaTie  koniesoi   K-0025/08 orac programu radioTego Norda FM na
podstaTie koniesoi 605/2015-R.
1.2. Fundatorem  nagród T Konkursie oest:  Tooa  eleTicoa Morska sp. c o.o.
1.3.  Konkurs  trTa od dnia 25 maoa  2020 roku  do dnia 07 icerTia 2020 roku.  Rocstrcygnięiie
konkursu odbędcie się  10 icerTia 2020 roku.
1.4.  Konkurs  organicoTany  oest  na  terytorium Rceicpospoliteo  Polskieo.  Dostaricanie  nagród  T
Konkursie odbyTa się Tyłąicnie na terytorium Rceicpospoliteo Polskieo.
1.5. Biorąi udciał T Konkursie, uicestnik ośTiadica, że capocnał się c ninieoscym Regulaminem i
Tyraża  cgodę  na  oego  postanoTienia.  Osoby  biorąie  udciał  T  Konkursie,  cTane  będą  daleo
„Uicestnikami”.
1.6.  W  Konkursie  mogą  brać  udciał  Tyłąicnie  pełnoletnie  osoby  fcyicne,  c  Tyłąiceniem
praioTnikóT  i  prcedstaTiiieli  Organicatora,  Fundatora  i  innyih  osób  biorąiyih  udciał  T
organicoTaniu  Konkursu  i  icłonkóT  iih  naobliżsceo  rodciny.  Prcec  icłonkóT  naobliżsceo  rodciny
rocumie  się:  Tstępnyih,  cstępnyih,  rodceństTo,  małżonkóT,  małżonkóT rodceństTa,  rodciióT
małżonkóT orac osoby pocostaoąie T stosunku prcysposobienia.
1.7. Organicator oest prcyrcekaoąiym nagrodę T rocumieniu art. 919 i 921 k.i.

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie i Zadanie Konkursowe

2.1.  Konkurs  polega  na  samodcielnym  Tykonaniu   oednego  cdoęiia  (cTanego  daleo  Zadaniem
KonkursoTym), Tyłąicnie sTooego autorstTa, prcedstaTiaoąiego cabaTkę dcieiięią. PreferoTane
są  cdoęiia  Tykonane  T  naobliżscym  otoiceniu  autora  fotografi,  który  Tykonał  oe  podicas
oboTiącyTania społeicnośiioTeo akioi #costanTdomu. Za datę rocpoicęiia społeicnośiioTeo akioi
#costanTdomu  Organicator  konkursu  prcyomuoe  dcień  14  maria  2020  roku,  T  którym
TproTadcono stan cagrożenia epidemiicnego na terytorium Rceicpospoliteo Polskieo, a następnie
stan epidemii. Dopuscica się T konkursie prcesłanie cdoęiia arihiTalnego, Tykonanego prcec oego
autora, prced TproTadceniem cagrożenia epidemiicnego, icyli prced datą 14 maria 2020 roku.
2.2. Warunkiem Tcięiia udciału T Konkursie oest prcesłanie cdoęiia Tłasnego autorstTa ca pomoią
Tiadomośii E-mail na adres konkurs@nadmorski24.pl c podaniem: imienia i nacTiska orac numeru
telefonu  uicestnika.  Prcesłane  cdoęiie  poTinno  caTierać  także  datę  oego  Tykonania  i/lub
oednocdanioTy opis cabaTki dcieiięieo, prcedstaTioneo na cdoęiiu. PreferoTany format cgłascanyih
cdoęć konkursoTyih to JPEG lub PNG T orientaioi pociomeo.
2.3.  Dane caTarte  T Tiadomośii  e-mail  są  rocstrcygaoąie  dla  ustalenia  praTa uicestniitTa T
Konkursie. Zgłoscone Zadania KonkursoTe Trac c IMIENIEM i NAZWISKIEM Uicestnika mogą być
precentoTane na antenie teleTicyoneo orac stronie internetoTeo  Tooeo  eleTicoi Morskieo, na 
antenie  radioTeo  orac  stronie  internetoTeo  radia  Norda  FM orac  na  portalu  Nadmorski24.pl  i
KoiieTie24.pl 
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2.4. Uicestnik Konkursu, Tysyłaoąi Tiadomość e-mail, potTierdca sTooe Tyłąicne praTa autorskie
do nadesłanego cdoęiia orac capeTnia Organicatora, iż Tykorcystanie nadesłanego cdoęiia cgodnie
c ninieoscym Regulaminem nie będcie naruscać praT osób trceiiih.
2.5.  Zgłoscenie  do udciału  T Konkursie,  dokonane  cgodnie  c  punktem 2.2.,  musi  nastąpić  nie
Ticeśnieo niż dnia 25 maoa 2020 roku godcina 00:01 i nie późnieo niż dnia 07 icerTia 2020 roku
godcina  23:59.  Zgłoscenia  Ticeśnieosce  lub  późnieosce  nie  będą  brane  pod  uTagę  T  ramaih
Konkursu.
2.6. Każdy Uicestnik T icasie trTania Konkursu poTinien prcesłać nie Tięieo niż oedną Tiadomość
e-mail  c  Zadaniem  KonkursoTym.  Jeżeli  Uicestnik  prceśle  T  icasie  trTania  Konkursu  kilka
Tiadomośii e-mail, TóTicas tylko pierTsca c niih będcie brana pod uTagę T ramaih Konkursu.
2.7.  W Konkursie  nie  będą  uTcględniane  cdoęiia,  które  nie  costały  Tykonane  osobiśiie  prcec
Uicestnika Konkursu orac gdy cdoęiia będą caTierały treść poTsceihnie ucnaną ca Tulgarną lub
obraźliTą albo naruscaoąią dobra osobiste lub praTa osób trceiiih.
2.8. W ramaih prcystąpienia do konkursu uicestnik ośTiadica, że:
• posiada pełnię praT autorskiih, osobistyih i maoątkoTyih do prcesłanego prcec niego cdoęiia
(utToru fotograficnego)) 
•  cgłoscone do konkursu Zadanie KonkursoTe nie narusca praT osób trceiiih,  T scicególnośii
praT maoątkoTyih i osobistyih, a także praT autorskiih innyih podmiotóT) 
• posiada cgodę osób, któryih Ticerunek utrTalono na Zadaniu KonkursoTym i oest upraTniony do
Tykorcystania tego Ticerunku, opublikoTania go i publiicneo precentaioi) 
•  udciela  OrganicatoroTi  becterminoTeo  i  nieodpłatneo  liienioi  na  korcystanie  c  Zadania
KonkursoTego T ielu oego publikaioi na stronaih internetoTyih Nadmorski24.pl,  eleTicoatm.pl,
Nordafm.pl,  KoiieTie24.pl,  TTT.faiebook.iom/nadmorski24/,TTT.faiebook.iom/NordaFm/,
TTT.faiebook.iom/ Tooa eleTicoaMorska/,  htps://TTT.faiebook.iom/koiieTie24pl/  orac
antenaih  teleTicyoneo  i  radioTeo  Organicatora  orac  materiałaih  reklamoTyih,  bec  ograniiceń
icasoTyih  i  terytorialnyih  Trac  c  praTem  udcielania  prcec  Organicatora  subliienioi  innym
podmiotom) 
• udciela dobroTolnie nieodpłatneo i becterminoTeo cgody na utrTalenie orac ukacyTanie sTooego
Ticerunku T formie drukoTaneo i elektroniicneo dla potrceb ogłoscenia TynikóT Konkursu) 
• Tyraża cgodę na prcetTarcanie oego danyih osoboTyih prcec Organicatora cgodnie c prcepisami
Rocporcądcenia Parlamentu Europeoskiego i Rady (UE) 2016/679 c dnia 27.04.2016 r. T spraTie
oihrony osób fcyicnyih T cTiącku c prcetTarcaniem danyih osoboTyih i T spraTie sTobodnego
prcepłyTu takiih danyih orac uihylenia dyrektyTy 95/46/We (Ogólne Rocporcądcenie o Oihronie
Danyih), cTanego daleo RODO.
2.9.  Organicator  nie  ponosi  odpoTiedcialnośii  ca  niedotariie  lub  opóźnione  dotariie  do
Organicatora  Tiadomośii  e-mail  c  Zadaniem KonkursoTym albo ca  brak  możliTośii  dokonania
cgłoscenia konkursoTego c prcyicyn niecależnyih od Organicatora, a T scicególnośii leżąiyih po
stronie dostaTiy usług telekomunikaiyonyih albo Tynikaoąiyih c dciałania siły Tyżsceo.
2.10. Organicator castrcega sobie praTo do Tykluicenia c udciału T Konkursie tyih osób, które nie
prcestrcegaoą postanoTień Regulaminu.
2.11. Udciał T Konkursie i podanie cTiącanyih c udciałem danyih oest iałkoTiiie dobroTolne.
2.12. Wcięiie udciału T konkursie oest oednocnaicne c pocToleniem na upubliicnienie Ticerunku
Uicestnika (autora cdoęiia) orac samego cdoęiia.
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III. Nagrody w Konkursie

3.1. W Konkursie prceTidciano następuoąie nagrody:
• Nagroda  głóTna:  cabaTka  Mały  Konstruktor  Prof,  cabaTka  Mały  Konstruktor  -

Poliioa, cabaTka  Mały Konstruktor Junior – Bolid,  karnet na 5 Teość do CroiusioTeo
Prcystani Puik +  TeośiióTka „Tihodcisc Tyihodcisc”  obeomuoąia 3 sale do Funpark
Croio-Roio naofaonieosce sale cabaT T mieśiie orac  4-osoboTy vouiher otTarty do
Centrum Nauki Experyment T Gdyni.

• Druga  nagroda: cabaTka  Mały  Konstruktor  –  Straż  Pożarna,  cabaTka  Mały
Konstruktor  Junior  –   erenóTka,  dTie  TeośiióTki  „Tihodcisc-Tyihodcisc”
obeomuoąie 3 sale  do Funpark Croio-Roio naofaonieosce sale cabaT T mieśiie orac 2-
osoboTy vouiher otTarty do Centrum Nauki Experyment T Gdyni.  

•  rceiia nagroda:  cabaTka Mały Konstruktor Junior – DźTig,  TeośiióTka „Tihodcisc-
Tyihodcisc”  obeomuoąie 3 sale  do Funpark Croio-Roio naofaonieosce sale cabaT T
mieśiie orac  2-osoboTy vouiher otTarty do Centrum Nauki Experyment T Gdyni. 

3.2.  ZdobyTia  nagrody  T  Konkursie  nie  może  żądać  Tymiany  nagrody  na  oeo  róTnoTartość
pieniężną ani na nagrodę innego rodcaou.
3.3. Uicestniiy Konkursu nie mogą prcenieść praTa do ucyskania nagrody na osoby trceiie.
3.4. Nagrody costaną dostaricone ZTyiięciom poprcec prcesyłką reoestroTaną na Tskacany adres
T  terminie  do  14  dni  roboicyih   od  ofioalnego  rocstrcygnięiia.   W  prcypadku  nieodebrania
nagrody  i  pomimo  2  krotnego  Tysłania  pod  Tskacany  adres,  prceodcie  ona  na  Tłasność
Organicatora lub costanie prcekacana FundatoroTi. 
3.5.  ZTyiięcia  konkursu  oest  oboTiącany  capłaiić  podatek  T  Tysokośii  10%  od  Tartośii
otrcymaneo nagrody oeżeli oeo Tartość prcekraica kTotę 2000 cł cł (art. 21 ust.1 pkt. 68 T cT. c art.
30 ust. 1 pkt 2 ustaTy c dnia 26 lipia 1991r. podatku doihodoTym od osób fcyicnyih – tekst
oednolity Dc. U. c 2012r. poc.361 c późn. cm.).

IV. Zasady przyznawania i wydawania nagród w Konkursie

4.1. Wyłonienie fnalistóT Konkursu nastąpi do dnia 10 icerTia 2020 roku Tłąicnie i będcie 
polegało  na  Tyborce  3  laureatóT,  którcy  cdaniem  Komisoi  KonkursoTeo  poTołaneo  prcec
Organicatora, Tykonali i prcesłali naoiiekaTsce Zadanie KonkursoTe. Komisoa KonkursoTa prcycna
oedną nagrodę głóTną orac nagrodę ca drugie i trceiie mieosie, na podstaTie subiektyTneo oieny
icłonkóT. 
4.2. W Konkursie costaną uTcględnione tylko te Zadania KonkursoTe, które costały Tykonane i
prcesłane cgodnie c postanoTieniami ninieoscego Regulaminu, prcy icym nie costaną uTcględnione
T Konkursie cdoęiia nadesłane prcec osoby Tykluicone c udciału T Konkursie albo prcec osoby,
które c uTagi na naruscenie postanoTień Regulaminu nie Tcięły skuteicnie udciału T Konkursie.
4.3. ZTyiięciy prced ofioalnym rocstrcygnięiiem Konkursu costaną telefoniicnie poinformoTani o
Tygraneo  prcec  Organicatora,  pod  numerem  kontaktoTym  podanym  T  Tiadomośii  e-mail  ce
Zgłosceniem KonkursoTym.
4.4. Lista cTyiięcióT Konkursu costanie ogłoscona T Radiu Norda FM, T  Tooeo  eleTicoi Morskieo,
na  Stronie  InternetoTeo  TTT.nordafm.pl,  TTT.teleTicoatm.pl,  TTT.nadmorski24.pl,
koiieTie24.pl nie późnieo niż do dnia 10 icerTia 2020 roku.
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4.5.  Organicator  nie  ponosi  odpoTiedcialnośii  ca  brak  możliTośii  dostaricenia  UicestnikoTi
nagrody c prcyicyn leżąiyih po stronie Uicestnika.

V. Przetwarzanie danych osobowych

5.1.  Administratorem  danyih  osoboTyih  UicestnikóT  oest  Organicator  c  którym  można
kontaktoTać  się  listoTnie   na  adres:   Tooa   eleTicoa  Morska  sp.  c  o.o.,  poprcec  e-mail:
redakioa@nadmorski24.pl orac telefoniicnie: nr tel. 58 738 97 80
5.2. Uicestnik Konkursu Tyraża dobroTolnie cgodę na prcetTarcanie oego danyih osoboTyih prcec
Organicatora T następuoąiym cakresie: imię i nacTisko Uicestnika, numer telefonu kontaktoTego
lub adres e-mail T ielu kontaktu c Uicestnikiem prcec Organicatora orac Tydania Nagrody.
5.3. Podanie danyih oest dobroTolne, leic iih brak uniemożliTia Tcięiie udciału T Konkursie T
pełnym cakresie, T scicególnośii T cakresie Tydania nagród.
5.4. Organicator będcie prcetTarcać dane osoboTe UicestnikóT T ielu:
• praTidłoTego prceproTadcenia Konkursu cgodnie c postanoTieniami Regulaminu, Tyłonienia
laureatóT Konkursu orac Tręicenia im Nagród) 
• proTadcenia eT. postępoTania reklamaiyonego) 
• ustalenia, doihodcenia rosciceń lub obrony prced rosciceniami Tynikaoąiymi lub cTiącanymi c
Konkursem) 
• rocliicenia podatkoTego prcycnanyih T Konkursie Nagród o ile iih Tartość cgodnie c prcepisami
podatkoTymi prcekraica kTotę 2000 cł.
PodstaTą praTną prcetTarcania danyih osoboTyih oest: 
• cgoda Uicestnika na prcetTarcanie prcekacanyih danyih T ielu udciału T Konkursie) dane te są
niecbędne  dla  należytego  prceproTadcenia  Konkursu  orac  nie  są  prcedmiotem
cautomatycoTanego podeomoTania deiycoi, T tym profloTania, 
• ucasadniony interes Organicatora – T ielu prceproTadcenia eT. postępoTania reklamaiyonego,
ustalenia,  doihodcenia  rosciceń  lub  obrony  prced  nimi  orac  realicaioi  innyih  oboTiąckóT
Tynikaoąiyih c prcepisóT praTa. Organicator będcie prceihoTyTać dane osoboTe do momentu
cakońicenia proiesu Tyłonienia laureatóT i Tręicenia im Nagród, cakońicenia eT. postępoTania
reklamaiyonego,  ihyba  że  dłużscy  okres  prcetTarcania  danyih  będcie  niecbędny  do  ustalenia,
doihodcenia lub obrony prced eTentualnymi rosciceniami lub będcie Tynikał c oboTiącuoąiyih
prcepisóT praTa. Organicator może prcekacyTać dane osoboTe oego dostaTiom, którym cleione
costaną usługi cTiącane c prcetTarcaniem danyih osoboTyih np. dostaTiom usług I  lub usług
księgoTyih,  praTnyih  i  tylko  T  takim  cakresie  oaki  będcie  niecbędny  do  realicaioi  cleionyih
dostaTiy usług. 
Uicestnikom prcysługuoą następuoąie praTa cTiącane c prcetTarcaniem danyih osoboTyih: 
• praTo Tyiofania cgody na prcetTarcanie danyih) Tyiofanie cgody nie ma oednak TpłyTu na
cgodność c praTem prcetTarcania, którego dokonano na podstaTie cgody prced oeo Tyiofaniem, 
• praTo dostępu do danyih osoboTyih, 
• praTo żądania sprostoTania danyih osoboTyih orac iih ucupełnienia i aktualicaioi, 
• praTo żądania usunięiia danyih osoboTyih, 
• praTo żądania ograniicenia prcetTarcania danyih osoboTyih, 
•  praTo Tyrażenia  sprceiiTu  Tobei  prcetTarcania  danyih  ce  Tcględu na  scicególną sytuaioę
Uicestnika – T prcypadkaih, kiedy dane prcetTarcane są na podstaTie praTnie ucasadnionego
interesu, 
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•  praTo  do  prcenoscenia  danyih  osoboTyih,  to.  praTo  otrcymania  danyih  osoboTyih,  T
ustrukturycoTanym, poTsceihnie użyTanym formaiie informatyicnym nadaoąiym się do odicytu
mascynoTego, 
• praTo Tniesienia skargi do organu nadcoricego caomuoąiego się oihroną danyih osoboTyih to.
Precesa Urcędu Oihrony Danyih OsoboTyih.

VI. Postępowanie reklamacyjne

6.1. Reklamaioe, io do prcebiegu Konkursu mogą być cgłascane pisemnie na adres Organicatora:
 Tooa  eleTicoa Morska, ul.  PrcemysłoTa 3 T WeoheroTie, c dopiskiem: [Konkurs Fotograficny
 Tooeo  eleTicoi Morskieo  "Towarzysz mojego dzieciństwa - ulubiona zabawka" – reklamaioa], do
dnia 15 icerTia 2020 r.  O caihoTaniu terminu składania reklamaioi  deiyduoe data doręicenia
reklamaioi pod Tskacany T ninieoscym punkiie adres.
6.2. PraTo cłożenia reklamaioi prcysługuoe oedynie Uicestnikom Konkursu.
6.3.  Pisemna reklamaioa  poTinna  caTierać  imię,  nacTisko,  adres  e-mail  Uicestnika,  Tcględnie
adres korespondeniyony Uicestnika, oak róTnież dokładny opis i Tskacanie prcyicyny reklamaioi.
6.4.  Reklamaioe  rocpatryTane  są  prcec  Organicatora  T  terminie  3  dni  od  dnia  doręicenia
OrganicatoroTi, nie późnieo niż do dnia 18 icerTia 2020 r.
6.5. Organicator rocpatryTać będcie reklamaioe UicestnikóT na podstaTie Regulaminu.
6.6. Uicestnik o deiycoi Organicatora T prcedmioiie reklamaioi costanie poTiadomiony T ten sam
sposób T oaki costała cłożona reklamaioa lub cgodnie ce Tskacaniem Uicestnika, na adres podany
T reklamaioi T terminie 7 dni od daty rocpatrcenia reklamaioi.

VII. Postanowienia końcowe

7.1.  Organicator  castrcega  sobie  praTo  dokonyTania  cmian  T  Regulaminie  T  icasie  trTania
Konkursu.  Zmiany  te  oboTiącuoą  od  dnia  camiescicenia  iih  na  Stronie  InternetoTeo
TTT.nadmorski24.pl.
7.2. Wscelkie spory Tynikłe c tytułu Tykonania coboTiącań cTiącanyih c ninieoscym Konkursem
będą rocstrcygane prcec TłaśiiTy sąd poTsceihny.
7.3. Zasady prceproTadcania Konkursu określa Tyłąicnie ninieoscy Regulamin. Wscelkie materiały
promoiyono-reklamoTe maoą iharakter Tyłąicnie informaiyony.
7.4.  PostanoTienia ninieoscego Regulaminu podlegaoą prcepisom praTa polskiego. W kTestaih
nieureguloTanyih ninieoscym Regulaminem stosuoe  się  prcepisy  kodeksu iyTilnego orac innyih
ustaT.
7.5.  Uicestniiy  ponoscą  pełną  odpoTiedcialność  ca  cgodność  c  praTdą  danyih  podanyih  T
cTiącku c Konkursem.
7.6.  Organicator  nie  ponosi  odpoTiedcialnośii  ca  skuteicność  dostaricenia  Tiadomośii  e-mail.
Zgłoscenia  nie  spełniaoąie  TymogóT  określonyih  T  Regulaminie,  T  scicególnośii  niepełne,
prcerTane,  caTiescone,  cnieksctałione,  nienależyteo  oakośii  lub  o  cłyih  innyih  parametraih
teihniicnyih  T  stopniu  uniemożliTiaoąiym  lub  utrudniaoąiym  oego  icytelność  lub  możliTość
Teryfkaioi umiesciconyih na nim danyih są nieTażne i costaną Tykluicone c Konkursu.
7.7. Regulamin Konkursu oest dostępny dla uicestnikóT T siedcibie Organicatora orac na stronie
internetoTeo Organicatora TTT.nadmorski24.pl.
7.8. PostanoTienia Regulaminu są Tyłąicną podstaTą proTadcenia Konkursu.
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