
Regulamin konkursu fotograficznego „FSO Polonez 
2000 Rally w obiektywie kibica” 

 
 
§ 1. Postanowienia ogólne 
 
Organizatorem konkursu o nazwie „FSO Polonez 2000 Rally w obiektywie kibica” jest I MARKETING 
INTER PARTS spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością sp. komandytowo-akcyjna z siedzibą w 
Ogrodniczkach, ul. Białostocka 11, 16-030 Supraśl, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez 
Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 
0000483713, NIP: 9662090656, REGON: 200816669, o kapitale zakładowym 1 050 000 zł – 
wpłaconym w całości, reprezentowaną przez Wspólnika Komplementariusza – MARKETING INTER 
PARTS Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Augustowska 17, 10-683 Olsztyn, wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000478475, NIP: 7393862646, REGON: 281535200, o kapitale 
zakładowym 5 000 zł – wpłaconym w całości, w imieniu której działa Prezes Zarządu – Pan 
Przemysław Tetyk, zwanym dalej MIP, e-mail: biuro@mip24.pl 
 
Fotografie konkursowe w założeniu mają przedstawiać załogę samochodu FSO Polonez 2000 Rally 
podczas 54 Rajdu Barbórka 2016. Fundatorem nagród jest MIP. Konkurs zostanie przeprowadzony na 
stronie https://www.facebook.com/InterPartsAutomotive, prowadzonej przez Organizatora. 
Regulamin stanowi podstawę Konkursu i jest dostępny na stronie www.interparts.pl. 

 
 
§ 2. Uczestnictwo w Konkursie 
 
W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne pełnoletnie zwane Uczestnikami. Osoby 
niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów 
prawnych. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacja przez uczestnika 
Regulaminu w całości. 
 
 
§ 3. Warunki udziału w Konkursie 
 
Aby wziąć udział w Konkursie, fotografie przedstawiające załogę samochodu FSO Polonez 
2000 Rally Adam Dowgird/ Marcin klonowski podczas 54 Rajdu Barbórka 2016, należy 
przesłać od 11.12.2015 do 20.12.2016, godz. 23:59 prace w formacie JPG o wymiarach 
(minimum) 1000x667 px i wielkości pliku nie przekraczających 1 MB, na adres mailowy 
biuro@mip24.pl. W treści maila Uczestnik przesyła: Imię i Nazwisko autora i tym samym 
oświadcza, że jest właścicielem praw autorskich fotografii. Każdy Uczestnik może nadesłać 
do 5 fotografii. 
 
 
§ 4. Przebieg Konkursu 
 
Zgłoszone do konkursu fotografie zostaną opublikowanie w albumie konkursowym na 
Facebooku - https://www.facebook.com/InterPartsAutomotive  Głosowanie odbędzie się w 
dniach od 21.12.2016 do 27.12.2016, godz. 23:59. Zwycięzca konkursu zostanie autor 
fotografii, która otrzyma największą liczbę kliknięć „Lubię to!”. Oficjalnie ogłoszenie 
zwycięzcy nastąpi 28 grudnia 2016 roku. 
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Głos oddaje się poprzez wybranie fotografii w albumie konkursowym i klikniecie „Lubię to!” 
pod zdjęciem. Podczas glosowania każdy użytkownik Facebook może oddać dowolną liczbę 
głosów, ale tylko jeden głos na wybraną prace. Uczestnik biorący udział w konkursie może 
brać udział w wyborze najlepszego zdjęcia. 
 
 
§ 5. Nagroda 
 
Nagrody w konkursie fotograficznym „FSO Polonez 2000 Rally w obiektywie kibica”:  

 Kalendarz FSO Polonez 2000 Rally z limitowanej serii na 2017 rok, publikacja 
zwycięskiego zdjęcia w kalendarzu 2018 oraz zestaw gadżetów od Organizatora. 

 
Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez 
możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, 
przy realizacji prawa do nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem. 
 
 
§ 6. Ochrona danych osobowych 
 
Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia 
Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, realizacji i rozliczenia nagrody. Dane osobowe 
uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 
101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu. 
Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także 
publikacje imienia i nazwiska uczestnika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


