
Re g u la m in  k o n k u r su  " TKH  FOTO AW ARDS"  – p ie r w sz a  e d y cj a

I Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin okresla zasady konkursu (zwanego dalej "konkursem"), 
przeprowadzanego na lamach strony internetowej www.hokej.torun.pl.

§ 2. Podmiotem organizujacym konkurs jest Torunski Klub Hokejowy. 

§ 3. Termin rozpoczecia konkursu to 16 wrzesnia 2009 r., termin zakonczenia konkursu 
to 23 grudnia 2009 r. 

§ 4. Publikacja wyników konkursu odbedzie sie na stronie internetowej 
www.hokej.torun.pl 24 grudnia 2009 r.

§ 5. Uczestnikiem konkursu moze byc kazda osoba fizyczna, która ukonczyla 18 rok zycia 
i posiada pelna zdolnosc do czynnosci prawnych.

§ 6. W konkursie nie moga brac udzialu pracownicy organizatora, pracownicy innych 
podmiotów wspólpracujacych przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani czlonkowie 
rodzin pracowników organizatora ani tych podmiotów.

§ 7. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) wyslanie co najmniej jednego zdjecia wraz z opisem, przypisanego do konkretnej 
kategorii, wyslanej na adres e-mail: tkhfotoawards@op.pl.
b) podanie danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania 
(miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania) numeru telefonu 
kontaktowego. Ponadto wiadomosci e-mail kazdorazowo powinny zawierac zgode 
Uczestnika konkursu na przetwarzanie dotyczacych go danych osobowych.

§ 8. Podanie nieprawdziwych, niepelnych albo niepodani        e danych osobowych 
powoduje wykluczenie z Konkursu.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
Uczestnicy Konkursu, przystepujac do konkursu:

§ 9. Przyjmuja do wiadomosci, ze administratorem ich danych osobowych (w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. 
nr.133 poz. 883 ze zm.) jest Torunski Klub Hokejowy, ul. Gen J. Bema 23-29, 87-100 
Torun. Dane te moga byc przetwarzane przez administratora i sponsora konkursu dla 
celów marketingowych i statystycznych oraz dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego 
konkursu, podanie danych przez uczestnika Konkursu jest dobrowolne, a ponadto 
uczestnikowi Konkursu przysluguje prawo wgladu do danych oraz ich poprawiania.

§ 10. Wyrazaja zgode na otrzymywanie od Torunskiego Klubu Hokejowego, na podany 
przez siebie adres poczty elektronicznej, tradycyjna poczta oraz nr telefonu, informacji w 
rozumieniu Ustawy o swiadczeniu uslug droga elektroniczna (Dz. U. nr 144 poz. 1204).

§ 11. Wyrazaja zgode na wykorzystywanie nadeslanych zdjec w celach marketingowych 
oraz innych przez organizatora Konkursu. 

§ 12. Przyjmuja do wiadomosci, ze zdjecia biorace udzial w Konkursie chronione sa 
prawami autorskimi. Wyjatek stanowi sytuacja opisana w § 11.



II Zasady konkursu

§ 13. Konkurs polega na zrobieniu fotografii w trakcie meczu z udzialem zawodników 
Torunskiego Klubu Hokejowego, a nastepnie przeslanie go na adres mailowy
tkhfotoawards@op.pl wraz z krótkim opisem dolaczonym do danego zdjecia do dnia 29 
listopada do godziny 24:00. Nastepnie internauci od 30 listopada 2009 r. do 23 grudnia 
2009 r. glosuja droga mailowa na najlepsze zdjecia. Osoby glosujace musza dodac swoje 
dane kontaktowe tj. imie, nazwisko oraz numer telefonu.

§ 14. Wyróznia sie dwie kategorie uczestników oraz piec kategorii zdjec:

a) Kategorie uczestników: 1) zawodowi fotografowie, pracujacy w redakcjach gazet, 
stron internetowych, telewizji oraz klubów sportowych. 2) amatorzy – osoby nie 
powiazane z w/w dzialalnoscia.

b) Kategorie zdjec: 1) Bramka 2) Akcja 3) Bójka 4) Off Ice 5) Portret

§ 15. Kazdy z uczestników moze wyslac dowolna liczbe zdjec do kazdej z kategorii, 
jednak tylko jedno w danej kategorii bierze udzial Konkursie. Zdjecie konkursowe 
wskazywane jest tylko i wylacznie przez uczestnika.

§ 16. Do kategorii uczestników, uczestnik przypisywany jest automatycznie na podstawie 
prowadzonej przez niego dzialalnosci.

§ 17. Zdjecia biorace udzial w niniejszym Konkursie nie moga byc opublikowane 
wczesniej ani nie moga brac udzialu w innych konkursach.

§ 18. Przystepujac do udzialu w konkursie, uczestnicy wyrazaja zgode na udzial w 
konkursie na zasadach okreslonych w niniejszym regulaminie. 

§ 19. Zwyciezca Konkursu, zostaje osoba, której zdjecie w danej kategorii uzyska 
najwieksza liczbe glosów internautów.

§ 20. Kazdy uczestnik zgadza sie na publikacje swoich danych osobowych na stronie 
internetowej www.hokej.torun.pl w przypadku wygranej.

§ 21. Zwyciezcy zostana powiadomieni o wygranej mailowo lub telefonicznie.

§ 22. Konkurs zostanie rozstrzygniety przez wyznaczona komisje. Wyniki konkursu 
zostana ogloszone na stronie internetowej www.hokej.torun.pl

NAGRODY:

§ 23. Laureaci Nagród nie sa uprawnieni do zadania ekwiwalentu pienieznego za nagrody 
lub zamiany na inna nagrode rzeczowa. Nagrody nie moga zostac scedowane na rzecz 
innych osób. Organizator ma prawo do sprawdzenia dokumentów potwierdzajacych 
tozsamosc zdobywców nagród.

§ 24. Organizator oswiadcza, iz nagroda zostanie wydana w ramach niniejszego konkursu 
zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa podatkowego.

§ 23. Za wydanie nagród i odprowadzenie podatku do Urzedu Skarbowego odpowiada 
Organizator.

§ 25. Niniejszy regulamin dostepny jest w siedzibie Torunskiego Klubu Hokejowego, ul. 
Gen J. Bema 23-29, 87-100 Torun oraz na stronie www.hokej.torun.pl.
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