
 

 

REGULAMIN KONKURSU 

„Aquadrom Diving Academy w obiektywie” 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Aquadrom z Diving Academy w obiektywie” i jest zwany dalej: 

"Konkursem".  

2. Organizatorem Konkursu jest Aquadrom Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 95A, 41-706 Ruda Śląska, 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod nr KRS 0000252866, NIP: 641-23-69-031; REGON 240309504, kapitał zakładowy 30.812.750,00 zł., 

zwany dalej „Organizatorem”.  

3. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, został udostępniony na stronie internetowej 

Organizatora prowadzonej pod adresem www.aquadrom.pl  

4. Konkurs realizowany jest na podstawie art. 919 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny 

(Dz.U.2014.121 -j.t. ) i nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku                          

(Dz. U. 2009.201.1540 z zm.).  

5. Celem Konkursu jest promowanie sportu i rekreacji pośród potencjalnych Klientów parku wodnego 

Aquadrom w Rudzie Śląskiej oraz stworzenie ciekawych zdjęć.  

 

§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być  osoba pełnoletnia, której udział w konkursie został 

zgłoszony na formularzu Zgłoszenia stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu (dalej: Zgłoszenie).  

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zapoznanie się z warunkami Konkursu określonymi                              

w Regulaminie oraz ich akceptacja poprzez złożenie własnoręcznego czytelnego podpisu na Zgłoszeniu. 

Złożenie podpisu na formularzu Zgłoszenia uważa się za równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki 

udziału w Konkursie określone w Regulaminie.  

3. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, iż w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu,                      

a w szczególności identyfikacji autora pracy, niezbędne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w zakresie podanym w Zgłoszeniu. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez 

Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych.  



4. Warunkiem udziału w Konkursie jest nadto wyrażenie zgody na przeniesienie na Organizatora 

majątkowych praw autorskich do zgłaszanej pracy na polach eksploatacji określonych w Zgłoszeniu,                         

w przypadku zwycięstwa w Konkursie przez Uczestnika lub zdobycia przez niego wyróżnienia. W wyniku 

przeniesienia majątkowych praw autorskich do pracy, praca ta staje się własnością Organizatora z chwilą 

ogłoszenia wyników Konkursu. Organizator zobowiązuje się wymieniać na egzemplarzach pracy autora                      

i tytuł zgłoszonej pracy.  

5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami 

wynikającymi z tytułu naruszenia praw autorskich do zgłoszonej pracy, uczestnik może zostać pociągnięty          

w szczególności do odpowiedzialności za wyrządzoną Organizatorowi szkodę.  

 

§ 3 

ZASADY ZGŁOSZENIA PRACY 

1. Udział w Konkursie jest wolny od jakichkolwiek opłat. Nie mniej koszty związane z wykonaniem 

zdjęcia/filmu oraz wysyłki pod adres wskazany przez Organizatora ponosi Uczestnik i nie podlegają one 

zwrotowi przez Organizatora.  

2. Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie lub dostarczenie ich na adres Aquadrom Sp. z o.o. w Rudzie 

Śląskiej Dział Marketingu i Sprzedaży, ul. Kłodnicka 95A, 41-706 Ruda Śląska lub info@divingacademy.pl. 

3. Prace należy zgłosić w terminie od 23 lipca 2015r. do 30 sierpnia 2015 roku do godziny 12:00. (decyduje 

data wpływu do Aquadrom).  

4. Do pracy bezwzględnie należy dołączyć Zgłoszenie wzięcia udziału w konkursie, którego formularz jest do 

pobrania na stronie Organizatora prowadzonej pod adresem www.aquadrom.pl.  

 

§ 4 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZGŁASZANEJ PRACY 

1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie zdjęcia/ filmu, których głównym bohaterem będzie przedmiot                   

z logo  bądź samo logo  Aquadrom Diving Academy użyte w artystyczny sposób na ciekawym tle.  

2. Każdy Uczestnik może nadesłać jedną pracę. Nie dopuszcza się prac wykonanych lub zgłaszanych przez 

kilku uczestników wspólnie.  

3. Praca może zostać wykonana przy użyciu dowolnego sprzętu, jednak wymagane jest, aby zdjęcia miały 

300 dpi, natomiast film max. 3 min. był dostępny w jakości HD.  

4. Praca musi być wykonana samodzielnie.  

5. Na odwrocie zdjęcia należy zamieścić metryczkę z imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem pracy lub w 

wysłania w treści maila powyższych informacji. W przypadku filmu należy go nagrać na płytę CD.  

6. Praca nie będzie zawierać wizerunków innych osób niż uczestnik.  



§ 5 

SPOSÓB I KRYTERIA WYBORU LAUREATÓW 

1. Konkurs rozstrzyga 3 osobowa komisja konkursowa (dalej: Komisja). Członków Komisji wskazuje 

Organizator.  

2. Spośród nadesłanych prac Komisja wyłoni zwycięzcę oraz może przyznać dodatkowo maksymalnie dwa 

wyróżnienia.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia zwycięzcy oraz nieprzyznania wyróżnień w sytuacji, 

kiedy prace będą prezentowały niski poziom artystyczny i nie spełnią oczekiwań Organizatora  

4. Po rozstrzygnięciu Konkursu zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany przez wszystkich 

członków Komisji. Protokół będzie zawierał uzasadnienie zapadłego rozstrzygnięcia.  

5. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

6. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 31 sierpnia 2015r.  

7. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie Organizatora prowadzonej pod adresem 

www.aquadrom.pl oraz www.divingacademy.pl. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wyniku na 

wskazany w Zgłoszeniu adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.  

8. W Konkursie nie będą uwzględniane prace:  

a) zgłoszone przez osoby nie spełniające kryteriów udziału w Konkursie,  

b) wykonane przez kilku Uczestników lub zgłoszone przez kilku Uczestników wspólnie,  

c) zgłoszone bez załączonego Zgłoszenia, względnie prace zgłoszone wraz z nieprawidłowo wypełnionym 

Zgłoszeniem, przez co należy rozumieć Zgłoszenie nie podpisane przez uprawnioną osobę albo nie 

zawierające danych wystarczających w celu identyfikacji zgłaszającego/Uczestnika lub wysłania 

zawiadomienia o konieczności uzupełnienia Zgłoszenia,  

d) zgłoszone z załączonym Zgłoszeniem, nie mniej ze Zgłoszenia wynika, że nie wyraża się zgody na warunki 

uczestnictwa w Konkursie, o których mowa w § 2 Regulaminu  

e) zgłoszone po terminie zgłoszenia prac, o którym mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu,  

f) nie spełniające kryteriów, o których mowa w § 4 Regulaminu,  

g) zgłoszone do Konkursu na koszt Organizatora  

h) prace, których autorstwa nie można ustalić lub których autorem lub właścicielem majątkowych praw 

autorskich jest inna osoba niż Uczestnik. 

 

 

 

http://www.aquadrom.pl/
http://www.divingacademy.pl/


§ 6 

NAGRODY 

1. Zwycięzca Konkursu otrzyma imienny karnet do Strefy Rekreacji i Sportu, ważny od poniedziałku do 

piątku oraz koszulkę Aquadrom Diving Academy.  

2. Każda z dwóch wyróżnionych prac (pod warunkiem przyznania wyróżnienia) otrzyma koszulkę Aquadrom 

Diving Academy, kubek, plecak oraz piłkę.  

3. Odbiór nagród będzie możliwy od dnia 31 sierpnia 2015r. roku do 30 września 2015r. w Recepcji 

Aquadromu w godzinach otwarcia obiektu za okazaniem dokumentu ze zdjęciem. 

4. O ile Organizator nie zostanie powiadomiony o niemożności odbioru nagrody w terminie do 30 września 

2015 roku, Organizator uprawniony jest zagospodarowania nieodebranych nagród wedle własnego 

uznania. Własność nagrody przechodzi na Uczestnika z chwilą pokwitowania jej odbioru przez prawnego 

opiekuna.  

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga 

Organizator.  

2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów 

poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje 

od czasu opublikowania go na stronie Organizatora prowadzonej pod adresem www.aquadrom.pl  

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub odwołania Konkursu w przypadku 

zaistnienia okoliczności od niego niezależnych.  

4. O zmianie Regulaminu Organizator niezwłocznie powiadomi na zasadach określonych w § 5 ust. 7 

Regulaminu.  

 


