
Regulamin konkursu „Nikon - Jestem Na Wakacjach” 

Sekcja 1. Organizator, czas i miejsce konkursu 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie „Nikon - Jestem Na 

Wakacjach”, zwanym dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem i Operatorem Technicznym Konkursu jest Walk PR Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie, ul. Foksal 18, 00-372 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000269388, NIP 525-24-01-215, kapitał zakładowy 

50.000 PLN, opłacony w całości. 

3. Sponsorem nagród w Konkursie jest Nikon Polska  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-

232), ul. Łopuszańska 38B, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 

KRS 0000173495, NIP 5252273898, kapitał zakładowy 2.000.000 PLN, opłacony w całości. 

4. Konkurs trwa od dnia 6 lipca 2013 r. do dnia 13 września 2013 r. dalej - „Czas Trwania 

Konkursu”. Organizator, z ważnych powodów, może przedłużyć bądź skrócić czas trwania 

Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników Konkursu za pośrednictwem strony 

www.nikonjestemnawakacjach.pl, www.nikon.pl, oraz kanałów komunikacji w mediach 

społecznościowych należących do Sponsora, w szczególności za pośrednictwem Fanpage’a 

„Nikon Polska” dostępnego pod adresem www.facebook.com/NikonPolska. 

5. Konkurs składa się z trzech etapów oraz finału, których czas rozpoczęcia i zakończenia 

określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Rozstrzygnięcie każdego etapu 

i ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 14 dni od jego zakończenia. 

6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi we wskazanym wyżej terminie na Fanpage’u „Nikon 

Polska” dostępnym pod adresem www.facebook.com/NikonPolska.  

7. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

8. Konkurs przeprowadzony jest za pomocą aplikacji konkursowej, zwanej dalej „Aplikacją 

Konkursową”. Aplikacja Konkursowa jest dostępna na stronie 

www.nikonjestemnawakacjach.pl. 

9. Niniejszy Regulamin obowiązuje zarówno Uczestników Konkursu – do których stosuje się go 

w całości, jak i – odpowiednio - innych użytkowników Aplikacji Konkursowej, do których 

w szczególności stosuje się wprost postanowienia sekcji 7 niniejszego Regulaminu. 

 

Sekcja 2. Uczestnicy 

10. Uczestnikami Konkursu, mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność 

do czynności prawnych, będące obywatelami polskimi, zwane dalej „Uczestnikami”. 

11. Uczestnikami mogą być również osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności 

prawnych za zgodą swoich prawnych opiekunów (rodziców, przysposabiających, kuratorów 

ustanowionych dla częściowo ubezwłasnowolnionych). 

12. Warunkiem uzyskania statusu Uczestnika Konkursu jest:: 

a. Obecność w strefie firmy Nikon Polska w lokalizacji i czasie podanych w Załączniku nr 

1. 

b. Wyrażenie zgody na wykonanie sobie zdjęcia na ww. Stanowisku promocyjnym 

i odbiór Karty Rejestracyjnej, zwanej dalej „Kartą”. 

c. Rejestracja na stronie www.nikonjestemnawakacjach.pl poprzez podanie unikalnego 

numeru umieszczonego na otrzymanej Karcie oraz adresu e-mail. 

13. W Konkursie nie mogą uczestniczyć przedstawiciele, członkowie organów oraz pracownicy 

Organizatora, Sponsora lub Operatora Technicznego oraz członkowie ich rodzin (wstępnych, 

zstępnych, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia). 
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Sekcja 3. Akceptacja regulaminu 

14. Uczestnik Konkursu oświadcza, że: 

a. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym do przekazania swoich danych 

osobowych osobom trzecim w celu przeprowadzenia Konkursu; 

b. Poprzez użycie Aplikacji Konkursowej jej użytkownik oraz Uczestnik Konkursu wyraża 

zgodę na dostęp do swoich danych umieszczonych na posiadanych w Portalach 

profilach. 

c. Poprzez użycie Aplikacji Konkursowej jej użytkownik oraz Uczestnik Konkursu 

akceptuje regulaminy Portali Facebook, Twitter, Google+ i Pinterest i NK.pl  (dalej 

„Portale”) oraz inne regulacje prawne dotyczące uczestnictwa w Konkursie oraz 

użytkowania Portali; 

d. Poprzez użycie Aplikacji Konkursowej jej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie 

przez Portale swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), 

w tym do przekazania swoich danych osobowych osobom trzecim w celu 

przeprowadzenia Konkursu. 

15. Uczestnik jest obowiązany do informowania Organizatora na piśmie o każdej zmianie 

w zakresie danych osobowych Uczestnika.  

 

Sekcja 4. Uczestnictwo w konkursie 

16. Uczestnictwo w Konkursie polega na: 

a. spełnieniu warunków opisanych w sekcji 2 niniejszego Regulaminu, 

b. zalogowaniu i udekorowaniu umieszczonego na stronie 

www.nikonjestemnawakacjach.pl swojego zdjęcia wg własnego uznania, będącego 

„Pracą Konkursową”, 

c. zaproszeniu znajomych do oddawania głosów na swoją Pracę Konkursową poprzez 

udostępnienie w Portalach unikalnego linka do swojej Pracy Konkursowej.  

17. Dziennie z jednego konta posługującego się jednym adresem IP na jedną Pracę Konkursową 

można oddać tylko jeden głos. Nie ma ograniczeń co do ilości Prac Konkursowych, na które 

można oddać swój głos. 

18. Głosy mogą być oddawane na wszystkie Prace Konkursowe przez cały Okres Trwania 

Konkursu z zastrzeżeniem, że na Prace Konkursowe zgłoszone w danym etapie głosy mogą 

być oddawane tylko przez czas trwania danego etapu określony w Załączniku nr 1. 

 

Sekcja 5. Nagrody i ich przyznawanie 

19. Nagrodami w Konkursie są: 

a. Nagrody Etapowe w postaci kart podarunkowych do Decathlonu o wartości 100 zł  

b. Nagrody Finałowe w postaci: 

- I miejsce: aparat Nikon COOLPIX AW110 o wartości 1 200,00 zł brutto oraz 

nagroda pieniężna w wysokości 10% wartości nagrody głównej przekazanej 

Zwycięzcy, która zostanie pobrana na poczet podatku dochodowego od osób 

fizycznych zgodnie ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych 

- II miejsce aparat COOLPIX S01 

- miejsca III-V aparaty COOLPIX S31 
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20. Nagrody w Konkursie zostaną przyznane w następujący sposób: 

a. Spośród 50 Prac Konkursowych z największą ilością głosów w danym etapie, Jury 

wybierze 10 najlepszych i najbardziej inspirujących Prac Konkursowych i nagrodzi 

każdą z nich 1 Nagrodą Etapową. 

b. Spośród laureatów poszczególnych etapów, Jury wybierze 5 najlepszych i najbardziej 

inspirujących Prac Konkursowych, uszereguje je w kolejności od miejsca I do V i 

nagrodzi je Nagrodami Finałowymi zgodnie z opisem w pkt 19b. 

21. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej ilości nagród, jak również do 

nieprzyznania nagród w ogóle, w przypadku braku Prac Konkursowych, które według 

Organizatora powinny być gratyfikowane nagrodą. 

22. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, jak 

również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody. 

23. Zwycięzcy Konkursu aby odebrać nagrodę są zobowiązani do podania swoich danych: 

imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru kontaktowego oraz adresu do 

korespondencji do wiadomości Organizatora.  

24. Odbiór nagrody odbędzie się za pośrednictwem wyznaczonego przez Organizatora operatora 

pocztowego lub osobiście. Uczestnik obowiązany jest do odbioru nagrody w terminie i na 

zasadach wskazanych przez Organizatora. 

25. Organizator wyśle nagrody najpóźniej w ciągu 28 dni od rozstrzygnięcia daty zakończenia 

Konkursu. 

26. Jeżeli nagroda będzie wysłana za pośrednictwem operatora pocztowego, Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności za terminowość, jakość dostarczenia nagrody przez tego operatora 

jak również za uszkodzenia wynikłe w czasie transportu. 

27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub 

nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych 

uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród. 

28. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem wygasają w ciągu 14 dni od dnia przyznania 

nagrody. 

 

Sekcja 6. Oświadczenia Uczestników i prawa autorskie 

29. Poprzez uczestnictwo w Konkursie Uczestnik oświadcza i zapewnia, że: 

a. wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w Pracy Konkursowej, 

b. posiada pełne, nieograniczone i nieobciążone prawa autorskie do zgłoszonych 

w Konkursie Prac Konkursowych oraz ich treści, 

c. treści umieszczone w Pracy Konkursowej nie naruszają prawa powszechnie 

obowiązującego ani dobrych obyczajów, w szczególności nie szerzą nienawiści ani 

dyskryminacji rasowej, kulturowej, etnicznej, obyczajowej, światopoglądowej, 

godności oraz nie naruszają dóbr osobistych innych osób, nie mogą być 

zakwalifikowane jako pornografia nie stanowią zniewagi i pomówienia innych osób, 

d. treści zawarte w Pracy Konkursowej nie naruszają w szczególności cudzych praw 

autorskich, 

e. nie udzielono licencji wyłącznej ani niewyłącznej na użytkowanie Pracy Konkursowej 

za wyjątkiem opisanych w niniejszym Regulaminie. 

30. Poprzez nadesłanie Pracy Konkursowej Uczestnik udziela niewyłącznej, nieodpłatnej 

i przenaszalnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na użytkowanie Pracy Konkursowej na 

następujących polach eksploatacji: 

a. powielania i wytwarzania dowolną techniką, w szczególności cyfrową, analogową, 

druku wielkoformatowego i druku folderów, 

b. wykorzystania fragmentów jak i całości Pracy Konkursowej, również w celach 

promocji Organizatora lub Sponsora, 



c. wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu egzemplarzy, w tym w formie 

materiałów promocyjnych, 

d. powielania i umieszczania Pracy Konkursowej w Internecie, w tym na innych 

portalach społecznościowych, zestawieniach i folderach promocyjnych, 

e. wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania i reemitowania, a także 

publicznego udostępniania Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie. 

31. Uczestnik zgadza się na udzielenie przez Organizatora sublicencji w zakresie określonym 

w niniejszej sekcji na rzecz podmiotów trzecich, w szczególności na rzecz Facebook, Inc. 

32. Uczestnik zobowiązuje się nie udzielać licencji wyłącznej lub niewyłącznej na użytkowanie lub 

eksploatację Pracy Konkursowej innym niż Organizator i Sponsor podmiotom w czasie trwania 

Konkursu. 

33. Uczestnik zobowiązuje się do przeniesienia praw autorskich i praw pokrewnych dotyczących 

Pracy Konkursowej na Organizatora. 

34. Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na dalsze przeniesienie praw autorskich i praw 

pokrewnych, o których mowa w niniejszej sekcji przez Organizatora na Sponsora. 

35. Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń związanych z przygotowaniem Pracy Konkursowej 

i zobowiązuje się do zwrotu kosztów poniesionych przez Organizatora w przypadku, w którym 

umieszczenie lub wykorzystanie jego Pracy Konkursowej spowoduje powstanie roszczeń 

osób trzecich wysuwanych w stosunku do Organizatora. 

36. Uczestnik oświadcza i wyraża zgodę na przechowywanie Pracy Konkursowej po wycofaniu jej 

z Konkursu, zakończeniu Konkursu, wygaśnięciu udzielonych licencji, nawet w przypadku 

niezdobycia nagrody przez Uczestnika, w formie cyfrowej w kopiach wykonanych przez 

Portale lub Organizatora. 

37. Prawa Organizatora określone w niniejszej sekcji wygasają w ciągu pięciu lat od dnia 

rozpoczęcia Konkursu. 

 

Sekcja 7. Użytkowanie Aplikacji Konkursowej i wykluczenie z Konkursu 

38. Uczestnik, jak również inne osoby korzystające z Aplikacji Konkursowej zobowiązują się do 

użytkowania jej zgodnie z niniejszym Regulaminem, regulaminem Portali, powszechnie 

obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami oraz netykietą, w szczególności zobowiązuje 

się do użytkowania Aplikacji Konkursowej zgodnie z jej przeznaczeniem i do powstrzymania 

się od szerzenia nienawiści ani dyskryminacji rasowej, kulturowej, etnicznej, obyczajowej, 

światopoglądowej, godności lub dóbr osobistych innych osób, pornografii, zniewagi 

i pomówienia innych osób. 

39. Uczestnik i użytkownik Aplikacji Konkursowej zobowiązuje się do nienaruszania nazw 

handlowych, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej przysługujących 

Organizatorowi, polskim i zagranicznym podmiotom związanym z Nikon Polska lub 

operatorom Portali. 

40. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub innych postanowień 

regulaminów Portalu, jak również w przypadku naruszenia praw osób trzecich lub prawa 

powszechnie obowiązującego, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika 

z Konkursu lub zablokowania dostępu użytkownikowi Aplikacji Konkursowej. Decyzja 

Organizatora jest ostateczna.  

41. W przypadku powzięcia podejrzenia, że Uczestnik narusza bądź może naruszyć prawa osób 

trzecich Organizator ma prawo żądać udowodnienia, że zamieszczone Prace konkursowe nie 

naruszają praw osób trzecich. 

42. Niezależnie od zobowiązań Uczestnika Konkursu, o którym mowa w Sekcji 6 niniejszego 

Regulaminu, Uczestnik, który naruszył prawa osób trzecich lub prawo będzie zobowiązany do 

naprawienia szkody wynikłej dla Organizatora w pełnej wysokości. 



Sekcja 8. Wyłączenie odpowiedzialności i postanowienia końcowe 

43. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek wadliwego działania innych 

podmiotów (np. poczty, przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego lub administratora sieci 

komputerowej) lub działania sił wyższych (np. klęski żywiołowej, zamachu terrorystycznego 

lub jego groźby) nie będzie mógł się wywiązać z całości lub części obowiązków nałożonych na 

niego Regulaminem. 

44. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane zgubieniem karty lub 

niewłaściwym jej wykorzystaniem przez osoby niepowołane. 

45. Niniejszy Konkurs nie jest sponsorowany lub w inny sposób wspierany przez Facebook, Inc., 

Google, Pinterest.com, Twitter.com oraz Nasza Klasa za wyjątkiem wykorzystania platform 

Portali. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, zwalnia z wszelkiej odpowiedzialności 

Facebook, Inc., Google, Pinterest.com, Twitter.com oraz Nasza Klasa, ich pracowników, 

współpracowników i dyrektorów. 

46. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez 

wcześniejszego zawiadomienia. Zmiana zostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie jej na 

stronach www.nikonjestemnawakacjach.pl oraz www.nikon.pl.  

47. Niniejszy Regulamin dostępny jest za pośrednictwem Internetu na stronach 

www.nikonjestemnawakacjach.pl oraz w siedzibie Organizatora. 

48. Wszelkie zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości w działaniu Aplikacji Konkursowej oraz 

innych spraw związanych z kwestiami technicznymi działania Konkursu należy zgłaszać 

Operatorowi Technicznemu pod adresem e-mail kontakt@nikon365.pl, niezwłocznie po ich 

stwierdzeniu. Operator Techniczny dołoży wszelkich starań, by w jak najkrótszym czasie 

wyjaśnić nieprawidłowości i udzielić wyjaśnień Uczestnikowi. 

49. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać na adres Organizatora  

(Walk PR, ul. Foksal 18, 00-372 Warszawa) lub na adres email Organizatora 

(kontakt@nikon365.pl) z dopiskiem "Nikon Jestem Na Wakacjach". Reklamacje będą 

rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnej reklamacji, a o decyzji 

reklamujący zostanie poinformowany listem poleconym lub za pośrednictwem poczty email. 

50. Wszelkie spory związane z Konkursem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy 

dla siedziby Organizatora. 

51. Konkurs podlega prawu polskiemu. 

52. Niniejszy konkurs nie stanowi loterii w rozumieniu Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).  Uczestnictwo w niniejszym Konkursie 

nie jest uzależnione od nabycia jakiegokolwiek produktu, losu bądź usługi, a wygrana w 

konkursie nie zależy wyłącznie od przypadku. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Nikon Jestem Na Wakacjach” 

Zdjęcia konkursowe wykonywane będą w strefach Nikona zlokalizowanych w poszczególnych 

kurortach nadmorskich (Lokalizacje). Godziny odwiedzin: 9.00 – 17.00  

Etap 1: 

Rozpoczęcie: 6 lipca 2013 

Zakończenie:  18 lipca 2013  

Rozstrzygnięcie etapu: 1 sierpnia 2013 

 

Etap 2:  

Rozpoczęcie: 19 lipca 2013 

Zakończenie:  31 lipca 2013  

Rozstrzygnięcie etapu: 14 sierpnia 2013 

 

Etap 3: 

Rozpoczęcie: 1 sierpnia 2013 

Zakończenie:  14 sierpnia 2013 

Rozstrzygnięcie etapu: 28 sierpnia 2013 

 

 

 

Lokalizacje stref Nikona: 

 

Gdańsk Brzeźno (6-9 lipca 2013)  

Gdańsk Jelitkowo / Sopot (11-14 lipca 2013) 

Kołobrzeg (16-19 lipca 2013) 

Łeba (21-24 lipca 2013) 

Kołobrzeg (26-28 lipca 2013)  

Ustka (30 lipca-3 sierpnia 2013)  

Świnoujście (5-8 sierpnia 2013) 

Ustka (10-11 sierpnia 2013) 

 


