
Regulamin Photoday w Ekospalarni 

 

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki organizacji w dniu 16 września 2017r. Wydarzenia 

pn. „Photoday w Ekospalarni”, zwanego dalej „Wydarzeniem”. 

2. Organizatorem Wydarzenia jest Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w 

Krakowie. Wydarzenie odbędzie się w Zakładzie Termicznego Przekształcania 

Odpadów zwanym dalej Ekospalarnią. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest zgłoszenie się na adres 

konkurs@lovekrakow.pl. W tytule wiadomości należy podać „Photoday w 

Ekospalarni”, w treści wskazując swoje imię i nazwisko. Ilość miejsc: 50. Decyduje 

kolejność zgłoszeń. 

4. W ramach Wydarzenia odbędzie się zwiedzanie Ekospalarni, podczas którego 

Organizator umożliwi fotografowanie Ekospalarni. Zdjęcia zrobione podczas 

Wydarzenia będą przedmiotem konkursu fotograficznego.  

5. Zgłoszenie się do udziału w Wydarzeniu oznacza również wyrażenie chęci udziału w 

konkursie fotograficznym.  

6. Zwiedzanie Ekospalarni odbędzie się w dniu 16 września 2017 roku w dwóch grupach, 

o godzinie 9.00 oraz o godzinie 11.30. Każda grupa może liczyć maksymalnie 25 osób. 

Przewidywany czas trwania zwiedzania wynosi ok. 90-120 minut. 

7. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest ukończenie osiemnastego roku życia. 

8. Regulamin zwiedzania Ekospalarni zostanie przesłany pocztą elektroniczną każdej z 

osób, która zgłosi się do udziału w wydarzeniu. Regulamin stanowi załącznik do 

Porozumienia. 

9. Aby wziąć udział w konkursie fotograficznym należy przesłać w terminie do dnia 20 

września 2017 roku jedno zdjęcie  na adres photoday@lovekrakow.pl, w tytule 

wiadomości podając „Konkurs fotograficzny Ekospalarnia”. Zdjęcie konkursowe 

powinno stanowić załącznik do wiadomości elektronicznej. Format zdjęcia: JPG, JPEG. 

Waga pliku do 1,5 MB. Uczestnicy, którzy prześlą więcej niż jedno zdjęcie nie będą brać 

udziału w konkursie.  

10. Jury konkursowe składające się z przedstawicieli LoveKraków.pl i Organizatora 

wydarzenia, wybierze 10 zdjęć, które wezmą udział w finale konkursu. 

11.  W dniach 25 września – 2 października 2017 roku odbędzie się konkurs -  internetowe 

głosowanie na łamach LoveKraków.pl, podczas którego Internauci będą mogli 

głosować na najlepsze ich zdaniem zdjęcie  (Finał konkursu) 

12. Konkurs wyłoni zwycięzców- zdobywców 1., 2. i 3. miejsca, którzy otrzymają nagrody 

w postaci kart podarunkowych do sklepu sieci Media Markt. Ogłoszenie wyników 

konkursu nastąpi 4 października 2017 roku na łamach LoveKraków.pl. 

13. Nagrodami w konkursie są: 



a. Za 1. miejsce nagroda o wartości 1 111,00 zł (z czego karta podarunkowa o 

wartości 1000 zł i 111,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie podatku) 

pomniejszona o 10% zryczałtowany podatek,  

b. Za 2. miejsce nagroda o wartości 444 zł (z czego karta podarunkowa o wartości 
400,00 zł i 44,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie podatku) pomniejszona o 10% 
zryczałtowany podatek, 

c. Za 3. miejsce nagroda  o wartości 222 zł (z czego karta podarunkowa o wartości 
200,00 zł i 22,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie podatku)  pomniejszona o 
10% zryczałtowany podatek. 

14. Zwycięzcy w konkursie zobowiązani są do podania  danych  niezbędnych  do  

uregulowania  podatku  dochodowego:  

Nazwisko i imię 

Miejsce zamieszkania 

Pesel 

Nr dowodu osobistego 

15. Nagroda zostanie przekazana w terminie 7 dni od wyłonienia zwycięzców. 

16. Zwycięzca zobowiązany jest do potwierdzenia odbioru nagrody. 
17. Każdy uczestnik konkursu  udziela Organizatorowi i  LoveKraków Sp. z o. o. nieodpłatnej 

wyłącznej licencji na wykorzystanie przesłanego zdjęcia konkursowego do celów 

komercyjnych, reklamowych i wizerunkowych Organizatora. 

18. LoveKraków Sp. z o.o., wydawca serwisu internetowego LoveKrakow.pl zrealizuje 

kampanię promocyjną wydarzenia i konkursu z nim związanego. 

 

 


