
REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE ZDJĘCIE WALENTYNKOWE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu o nazwie „Najlepsze zdjęcie walentynkowe” jest redakcja Gazety 
Jarocińskiej oraz portalu jarocinska.pl, ul. Kasprzaka 1a, 63 - 200 Jarocin, zwana dalej 
Organizatorem.
2. Redakcja Gazety Jarocińskiej działa na rzecz Południowej Oficyny Wydawniczej Sp. z o.o. z
siedzibą w Jarocinie, ul. Kasprzaka 1 a, 63-200 Jarocin, NIP 617-19-79-904, KRS nr
0000053718 w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy KRS,
wysokość kapitału zakładowego 3.700.000 zł.
3. W konkursie mogą brać udział mieszkańcy terenu powiatu jarocińskiego i gminy Nowe Miasto 
nad Wartą
4. Czas trwania konkursu: 14.02.2017- 19.02.2017 do godziny 23:59

II. ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU
1. Celem konkursu jest wyłonienie Najlepszego zdjęcia walentynkowego
2. Ogłoszenie wyników odbędzie się na portalu jarocinska.pl, a wręczanie nagród w siedzibie 
Południowej Oficyny Wydawniczej przy ul. Kasprzaka 1a w Jarocinie.

III. UCZESTNICY I KANDYDACI KONKURSU

1. Kandydaci do konkursu zgłaszają się do konkursu sami, poprzez przesyłanie swojego 
walentynkowego zdjęcia na adres j.piotrowicz@jarocinska.pl
2. Kandydaci do konkursu muszą mieszkać na terenie powiatu jarocińskiego, gminy Nowe Miasto 
nad Wartą, być z tym terenem aktualnie związanym.

3. Kandydatom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do
składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania 
przetwarzania danych osobowych i kandydowania w Konkursie.

4. Uczestnikiem konkursu, który oddaje głos na swojego kandydata, może być każda osoba 
fizyczna pełnoletnia lub niepełnoletnia (która winna posiadać pisemne oświadczenie opiekuna 
prawnego, wyrażające zgodę na jej udział w konkursie do okazania na żądanie Organizatora), 
zamieszkała na terenie Polski, która spełnia warunki regulaminu.

5. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne:

- z akceptacją regulaminu konkursu,

- ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,

- z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w 
konkursie.

IV. PRZEBIEG KONKURSU
1. Osoby chcące brać udział w konkursie do dnia 17.02.2017 godz. 12:00 powinny przesłać zdjęcie 
ze swoją drugą połówką, pokazujące ich uczucie bądź sposób, w  jaki spędzają walentynki.
2. Od 18.02 do 19.02.2017 do godz. 23:59 możliwe będzie głosowanie na wybrane zdjęcie na 
portalu jarocinska.pl. 
3. „Najlepsze zdjęcie walentynkowe” wybierane będzie przez Komisję Konkursową. Drugie 
miejsce zostanie wybrane przez Internautów, którzy od 18.02 do  19.02 do godz. 23:59 będą mieli 
możliwość oddawania głosów na portalu jarocinska.pl. Zdjęcie, które zbierze największą ilość 
głosów otrzyma nagrodę.



3. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne:
- z akceptacją regulaminu konkursu,
- ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia na portalu jarocinska.pl oraz w "Gazecie 
Jarocińskiej" w dowolnym momencie głosowania informacji o aktualnej liczbie głosów oddanych 
na poszczególne kandydatki i kandydatów, łącznie z możliwością śledzenia liczby głosów w czasie 
rzeczywistym. W przypadku, gdy tę samą liczbę głosów osiągnie kilka osób do nagrody, decyzję 
rozstrzygającą ma jury. Organizator zastrzega sobie także prawo zmiany regulaminu nagradzania. 

V. KOMISJA KONKURSOWA
1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w
celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do plebiscytu oraz dokonania wyboru
zwycięzców plebiscytu, 
2. Organizator powoła 3-osobową Komisję Konkursową, która dokona wyboru zdjęcia. W skład 
Komisji Konkursowej wejdą osoby wytypowane przez Organizatora.

VI. DANE OSOBOWE
1. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają
zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z
organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora, a także na opublikowanie
swego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie lub cofnięcie zgody na ich
wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie. Dane osobowe są
niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Organizator nie będzie
przetwarzał danych osobowych w innych celach niż konkursowy. Uczestnikom przysługuje prawo 
wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do 
organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych .

VII. NAGRODY
I miejsce- zdjęcie wybrane przez Komisję Konkursową- Sesja zdjęciowa walentynkowa (15 
obrobionych graficznie zdjęć, 10 odbitek formatu 10x15cm, 3 odbitki formatu 15x21cm, zdjęcia 
cyfrowe na płycie CD) ufundowana przez Foto Adventure Magdalena Sobczak
II miejsce- zdjęcie wybrane przez internautów-  wejście do kina dla dwóch osób oraz zaproszenie 
do Kawiarni Filmowej o wartości 50 zł

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników konkursu od dnia rozpoczęcia
konkursu, najpóźniej do 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
2. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Reklamacja powinna zawierać: imię,
nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz
podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres: Południowa
Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 1 a, 63-200 Jarocin.
3. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w siedzibie
Organizatora. Jest też dostępny na www.jarocinska.pl. Organizator zastrzega sobie prawo
zmiany zasad plebiscytu, a co za tym idzie także treści regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.


