
Regulamin Konkursu Fotograficznego
„Z Deltą przez Knieje”

1. Przepisy Ogólne

1.1 Organizatorem konkursu fotograficznego „Z Deltą przez Knieje” jest Delta Optical spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością sp k.
1.2 Zadaniem konkursowym jest wykonanie i zgłoszenie zdjęcia nawiązującego do nazwy 
konkursu „Z Deltą przez Knieje”, na którym musi znajdować się widoczne urządzenie 
optyczne Delta Optical. 
1.3 Konkurs skierowany jest do użytkowników sprzętu Delta Optical.
1.4  Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne,. Zgłoszenie pracy na konkurs oznacza 
akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
1.5 Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność 
do czynności prawnych. 

1.6 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub Zleceniodawcy oraz 
osoby zatrudnione przez nich na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie 
rodzin pracowników i współpracowników Organizatora lub Zleceniodawcy. 

1.7 Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja powołana przez 
Organizatora. Komisja oceniać będzie Zadania Konkursowe Uczestników oraz decydować 
będzie o ostatecznym wyniku rywalizacji konkursowej i przyznaniu nagród. 

1.8 Konkurs odbywa się od dnia 16.11.2021 r. od momentu opublikowania zadania 
konkursowego na profilu Delta Optical Strzelectwo i Myślistwo na Facebooku do 28.02.2022 
r. do godz. 23:59. 

2. Przepisy dotyczące prac

2.1 Każdy Uczestnik może opublikować dowolną ilość zgłoszeń. W przypadku wysłania 
większej ilości zgłoszeń niż jedno, Organizator decyduje, które z nich jest brane pod uwagę w
konkursie. 
2.2 Pod uwagę będą brane tylko zdjęcia spełniające wymagania zadania konkursowego 
opisanego w punkcie 1.2
2.3 Fotografie należy umieścić pod postem konkursowym dotyczącym danego etapu na 
profilu  Delta Optical Strzelectwo i Myślistwo
2.4 Format zdjęć: png lub jpg.
2.5 Zgłaszając  pracę na konkurs uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych przez organizatora konkursu „ Z Deltą Optical przez Knieje” w celach 
wynikających z regulaminu tego konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1) 
– art. 13 ust. 1 i ust. 2. Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na 

https://www.facebook.com/DELTA.Optical.Strzelectwo/


Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach 
eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami)”. 

2.6 Fotografie nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani 
dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, którym przysługują 
przedmiotowe prawa, wszelkich praw, licencji, zgód i upoważnień w zakresie niezbędnym do
uczestniczenia w konkursie. 
Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne 
naruszenie Regulaminu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie. 
Uczestnik jest odpowiedzialny za zgodność z prawem nadesłanej fotografii i poniesie 
konsekwencje jej wykorzystania przez Organizatora w ramach Konkursu.
2.7 Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających 
wymienionych wyżej wymogów. 

3. Terminarz
3.1 Konkurs składa się z 7 etapów:

I etap  - nadsyłanie prac w okresie 17-30.11.2021

II etap nadsyłanie prac w okresie 1-15.12. 2021

III etap- nadsyłanie prac w okresie 16.12-31.12.2021

IV etap - nadsyłanie prac w okresie 1.01-15.01.2022

V etap - nadsyłanie prac w okresie 16.01-31.01.2022

VI etap – nadsyłanie prac w okresie  1.02 -15.02.2022

VII etap- nadsyłanie prac w okresie 16.02- 28.02.2022

Termin nadsyłania prac mija ostatniego dnia każdego z etapów. Fotografie nadesłane po 
terminie nie będą brane pod uwagę.
Po zakończeniu każdego z etapów Organizator w ciągu 5 dni wyłoni 3 wyróżnione prace, 
które  zostaną nagrodzone gadżetami reklamowymi Organizatora. Po zakończeniu całego 
konkursu w ciągu 10 dni Organizator wyłoni 1 zwycięzcę konkursu spośród autorów prac 
wyróżnionych we wszystkich VII etapach. Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia 
wyników w dowolnym terminie.

3.2 Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie www.deltaoptical.pl i na FB Delta Optical 
Strzelectwo i Myślistwo
3.3 W przypadku braku kontaktu ze strony Zwycięzcy lub niedopełnienia obowiązków 
wynikających z niniejszego Regulaminu, Nagroda przepada, a Organizator ma prawo do 
wytypowania innego Zwycięzcy konkursu lub do nierozdysponowania Nagrody.

3.4 Nagroda zostaną wysłane do zwycięzcy kurierem w ciągu 10 dni od ogłoszenia wyników 
konkursu.
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4.Nagrodą główną w konkursie jest Lornetka Delta Optical Titanium 8x56 – nr kat DO-1405.

5. Wykorzystanie prac nagrodzonych i wyróżnionych.
5.1 Organizator uzyskuje prawo do nieodpłatnego umieszczania nadesłanych na konkurs 
prac na stronie www.deltaoptical.pl , w mediach społecznościowych.
5.2 Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego i nieodpłatnego umieszczania prac 
nadesłanych na konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez 
siebie materiałach promocyjnych. 
5.3 Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt. 5.1. i 5.2., przysługują Organizatorowi 
nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, a wymaganych  w 
pkt. 2.5. niniejszego regulaminu.

6 Reklamacje
6.1 Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy kierować do Organizatora pod adres
mailowy info@deltaoptical.pl

6.2 Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od jej 
otrzymania. 

6.3 Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego 
mailem w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

6.3 Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, numer telefonu Uczestnika, 
adres korespondencyjny oraz opis reklamacji. 

7.Dane osobowe gromadzi organizator w celu przeprowadzenia konkursu i realizacji nagród. 
Uczestnik ma prawo do wglądu, zmiany i żądania usunięcia swoich danych.
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