
Regulamin konkursu 
„Lato z Cortland” 

 
§1.  

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa warunki Konkursu „Lato z Cortland”. 

 

2. Organizatorem konkursu jest Cortland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zgoda 38, NIP: 778-

00-43-683, REGON 630008749, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla miasta Poznania Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000031468. 

 

3. Konkurs odbywa się za pośrednictwem portali społecznościowych należących do Cortland Sp. z o.o. 

z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zgoda 38, NIP: 778-00-43-683, REGON 630008749, wpisaną do 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Poznania Wydział VIII 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031468. 

 

4. Konkurs przeznaczony jest dla osób będących osobami fizycznymi, zamieszkałymi na terenie Polski, z 

wyłączeniem pracowników Cortland Sp. z o.o. oraz członków ich rodzin. Osoby niepełnoletnie, które 

przystępują do udziału w Konkursie, muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów 

prawnych na udział w Konkursie. Organizator nie jest zobowiązany pobierać pisemnych oświadczeń od 

wszystkich niepełnoletnich Uczestników Konkursu, a jedynie od Zwycięzców, którzy nie ukończyli 18 

roku życia. 

 

5. Konkurs nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 

2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., 4 poz. 471). 

 

§2. 

Zasady i przebieg konkursu 

1. Konkurs trwa w dniach od 07.07.2017 r. od godz. 08:00:00 do dnia 15.09.2017 r. do godz. 23:59:59. 

W tym terminie Uczestnicy mają możliwość dokonania zgłoszeń. Ogłoszenie Zwycięzców konkursu 

zostanie umieszczone na stronie internetowej Organizatora lub za pośrednictwem portali 

społecznościowych należących do Organizatora, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zakończenia trwania 

konkursu. 

 



2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu i opublikowaniu Zdjęcia fotograficznego zgodnego z 

wytycznymi zawartymi w §2 pkt. 4. 

 

3. Uczestnik, aby wziąć udział w konkursie, musi opublikować Zdjęcie fotograficzne na swoim profilu 

społecznościowym w serwisie Facebook, Twitter lub Instagram, umieszczając w opisie do zdjęcia 

adnotację „#LatozCortland”. Zdjęcia bez wspomnianej adnotacji oraz umieszczone w innych serwisach, 

nie będą brały udziału w konkursie. Umieszczone zdjęcie musi być widoczne publiczne, tj. dostępne do 

podglądu, także dla osób nie będących Znajomymi lub Obserwującymi Uczestnika. 

 

4. Zdjęcia fotograficzne muszą spełniać następujące warunki: 

 

a) Temat Zdjęcia powinien być powiązany z dowolną dziedziną, przedmiotem, krajobrazem, dekoracją, 

sytuacją lub aktywnością wakacyjną (np. spacery po plaży, przygotowywanie ogniska, jazda na 

rowerze, itp.) i powinno jednoznacznie kojarzyć się z wakacjami. Na Zdjęciu musi być także widoczna 

przynajmniej jedna przypinka konkursowa, którą Uczestnik otrzymał w salonie Cortland Apple 

Premium Reseller, a której wzór  został umieszczony na stronie internetowej konkursu 

www.cortland.pl/latozcortland.html. 

 

b) Zdjęcie fotograficzne nie może być obiektem gróźb lub przejawów nienawiści oraz agresji wobec 

innych osób, niezależnie od wyznania, koloru skóry, czy kraju pochodzenia. 

 

c) Zdjęcie fotograficzne nie może przedstawiać narządów płciowych, ani elementów uznanych 

powszechnie za obraźliwe lub wulgarne. 

 

d) Jeżeli Zdjęcie fotograficzne / materiał wideo podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, Nr 94, 

poz. 658 i Nr 121, poz. 843 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662) Uczestnik musi posiadać nieograniczone 

prawa autorskie, majątkowe i osobiste do przesłanego Zdjęcia (łącznie z dokonanym opracowaniem 

cyfrowym itp.). 

 

e) Zdjęcie może zawierać wizerunki osób trzecich. W przypadku, gdy Zdjęcie zawiera wizerunki osób 

trzecich, Uczestnik jest zobowiązany posiadać zgodę tych osób na posłużenie się ich wizerunkiem w 

ramach Konkursu, a w przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami 

lub żądaniami z tego tytułu w stosunku do Organizatora, zobowiązuje się zwolnić Organizatora z 

wszelkiej odpowiedzialności oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich. 

http://www.cortland.pl/latozcortland.html


5. Dokonując Zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że: 

 

a) jest wyłącznym autorem wykonanego Zdjęcia, posiada pełne prawa majątkowe, autorskie i osobiste 

do wykonanego Zdjęcia, osobiście i samodzielnie zarządza własnymi prawami autorskimi, nikt inny nie 

jest upoważniony do reprezentowania jego praw w tym zakresie oraz, że jego prawa do wykonanego 

Zdjęcia nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, jak również że żadne osoby trzecie nie 

wystąpią w stosunku do Organizatora z żadnymi roszczeniami ani żądaniami z tytułu udzielonej licencji 

oraz z tytułu wykonywania przez Organizatora przekazanych przez Uczestnika uprawnień, 

 

b) osoby występujące na Zdjęciu, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły jednoznaczną 

i wyraźną zgodę na publikację tego Zdjęcia i stwierdziły, że publikacja ta nie naruszy ich dóbr 

osobistych, Uczestnik na każde żądanie Organizatora przedstawi, w ciągu 3 dni od przedstawienia 

takiego żądania, odpowiednie dokumenty i oświadczenia potwierdzające stan prawny, o którym mowa 

w niniejszym punkcie Regulaminu. 

 

c) Z chwilą wysłania pracy na Konkurs autor Zdjęcia  (Uczestnik) udziela Organizatorowi zgody do 

wykorzystywania pracy konkursowej (Zdjęcia) w celu: przeprowadzenia Konkursu, oceny Zdjęć, 

publikacji rezultatów Konkursu oraz udziela zgody na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i 

terytorialnie publikowanie Zdjęć na stronie konkursowej www.cortland.pl oraz portalach 

społecznościowych należących do Cortland Sp. z o.o., Uczestnik przesyłając Organizatorowi Zdjęcie 

ponosi odpowiedzialność w przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz 

dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek 

roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Organizatora z tego tytułu, zobowiązuje się zwolnić 

Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich. 

 

6. Uczestnik ma prawo zgłosić do Konkursu nieograniczoną liczbę Zdjęć. 

 

7. Spośród wszystkich Zdjęć fotograficznych biorących udział w konkursie, spełniających wymogi 

Regulaminu, wyłonionych zostanie piętnaście, które zdaniem jury będą budzić największe emocje lub 

najbardziej będą kojarzyć się z wakacyjnym odpoczynkiem. Ich autorzy otrzymają od Cortland Sp. z o.o. 

Nagrody opisane w §3 pkt. 15. 

 

8. Wyboru Zwycięzców dokona specjalnie powołane jury, w skład którego wchodzi czterech 

pracowników Cortland Sp. z o.o. W Konkursie nie będą uwzględniane Zgłoszenia niespełniające 

warunków niniejszego Regulaminu. 



 

§3. 

Nagrody 

1. W niniejszym Konkursie przewidziano następujące nagrody: 

 

a) Nagrodę główną: telefon Apple iPhone SE 16 GB w kolorze Złotym wraz z nagrodą pieniężną w 

wysokości 10% całkowitej wartości nagrody. 

 

b) Pięć nagród dodatkowych, w postaci akcesoriów ochronnych do iPhone’a, z nagrodą pieniężną w 

wysokości 10% całkowitej wartości nagrody. 

 

c) Dziesięć nagród dodatkowych w postaci kubków i worków z logiem firmy Cortland Sp. z o.o. 

Organizator potrąci odbiorcy wygranej nagrody 10% jej wartości na podatek zryczałtowany. 

 

2. Informacja o wygranej zostanie przekazana Zwycięzcy pocztą elektroniczną lub wiadomością 

prywatną na portalu społecznościowym, w którym umieszczone zostało Zdjęcie konkursowe, 

najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Dodatkowo, informacja o wygranej zostanie 

ogłoszona na profilach społecznościowych należących do Organizatora. 

 

3. Nagrody będzie można odebrać w jednym z salonów Cortland, których adresy znaleźć można na 

stronie internetowej (www.cortland.pl/salony.html) lub za pośrednictwem firmy kurierskiej. Nagroda 

zostanie wysłana wraz z zestawem zwrotnym dokumentów do podpisu. Koszt wysyłki Nagrody ponosi 

Organizator. 

 

4. Przy odbiorze nagrody należy okazać dokument potwierdzający tożsamość lub pisemne 

upoważnienie Zwycięzcy konkursu do odbioru nagrody, zawierające dane Zwycięzcy i osoby 

upoważnionej do odbioru nagrody, takie jak: imię, nazwisko, adres, numer i seria dowodu osobistego, 

telefon kontaktowy. Osoby niepełnoletnie muszą przekazać Organizatorowi pisemną zgodę rodziców 

lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie. W przeciwnym wypadku nagroda nie zostanie 

wydana. 

 

5. Nieodebranie nagrody w ciągu 14 dni od daty zakończenia Konkursu powoduje jej automatyczne 

wygaśnięcie bez prawa do jakiejkolwiek rekompensaty. Po 14 dniach nagroda przechodzi na 

Organizatora. 



6. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, do 

otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego, ani do przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby 

trzecie. 

 

7. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie wyłącznie jedną nagrodę. 

 

 

§4. 

Tryb składania i rozpatrywania reklamacji 

 

1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu, należy składać Organizatorowi na piśmie w 

terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty jego zakończenia. 

 

2. W przypadku przesłania zastrzeżeń za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego. 

 

3. Złożone przez Uczestników zastrzeżenia będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, w 

terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia zastrzeżeń. 

 

§5. 

Postanowienia końcowe 

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu. 

 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

6. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania danych osobowych uczestników akcji do celów 

wyłącznie konkursowych, do ewidencji podatkowej, zgodnie z wymogami ustawowymi, na podstawie 

art. 23 ust.1 pkt. 3 i pkt. 5 w związku z art. 43 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. Nr 133 z 1997 r, poz.883). 

 

7. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany lub edycji niniejszego Regulaminu. 

 

8. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.cortland.pl. Przystępując do 

Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu 

oraz z obowiązującymi przepisami prawa. 


