
Regulamin 
Konkursu Fotograficznego Polartec 

„Photo Extreme” 
 

 
 
1. Organizatorem Konkursu (dalej „Organizator”) jest Polartec LLC z siedzibą w Lawrence, 

Massachusetts, przy 46 Stafford St., 01841 USA 
 
2. Koordynatorem Konkursu (dalej „Koordynator”) jest Polartec. 
 
3. Konkurs trwa od 7 do 26 października 2010 roku. 
 
4. Termin publikowania zdjęć konkursowych na fan page Polartec Poland w serwisie 

społecznościowym Facebook.com, upływa 26 października. „Organizator” Konkursu 
zastrzega sobie prawo przesunięcia tego terminu. 

 
5. Celem Konkursu jest podzielenie się przez użytkowników najbardziej ekstremalnymi 

zdjęciami z podróży.  
 
6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest umieszczenie zdjęć konkursowych na fan page 

Polartec Poland w serwisie społecznościowym Facebook.com. 
 
7. Każdy Uczestnik może zgłosić nie więcej niż 3 zdjęcia. 
 
8. Do nadesłanych zdjęć należy dołączyć: 

− krótki opis zdjęcia/zdjęć: co przedstawia, kiedy zostało zrobione, 
− tytuł zdjęcia/tytuły zdjęć, 

 
9. Zwycięzcy Konkursu zostaną wybrani przez jury powołane przez Organizatora. Wyniki 

konkursu zostaną opublikowane 28 października 2010 r. na stronie www.geoblog.pl i fan 
page Polartec Poland w serwisie Facebook.com. 

 
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o słabej jakości 

technicznej lub zawierających treści nieprzyzwoite, wulgarne bądź naruszające mienie osób 
trzecich. 

 
11. Uczestnik, wysyłając zdjęcia do konkursu w szczególności, oświadcza, że: 
a)      posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonych w konkursie prac, 

c)      wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie i potwierdza 
określone w nim prawa Organizatora, 

d)     wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 
z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami) -  dane osobowe uczestników będą 
przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizacją Konkursu. 



 
12. Organizator uzyskuje nieodpłatne prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich 

nadesłanych fotografii, w innych celach promocyjnych, w tym przede wszystkim:  
komunikacja wewnątrz firmy, promocja fan page Polartec (print screen profilu). Żadne z 
nadesłanych zdjęć nie będzie wykorzystywane indywidualnie w oderwaniu od idei konkursu.  

 
13. Dla Zwycięzcy Konkursu i laureatów drugiego i trzeciego miejsca Organizator przewiduje 

nagrody w postaci:  
I Miejsce – damska bluza marki Cloudveil wykonana z dzianiny Polartec® Thermal Pro® w 
rozmiarze M oraz męska kurtka marki Wolfgang wykonana z dzianiny Polartec® Wind Pro® 
w rozmiarze M, 
II Miejsce – męska bluza marki Cloudveil wykonana z dzianiny Polartec® Power Stretch® w 
rozmiarze M,  
III Miejsce – damska bluza marki The North Face wykonana z dzianiny Polartec® Classic 
100 w rozmiarze S. 

 
14. Uczestnik konkursu, umieszczając zdjęcie/zdjęcia na fan page Polartec Poland w serwisie 

społecznościowym Facebook.com, oświadcza tym samym, że zapoznał się z Regulaminem 
Konkursu i akceptuje jego postanowienia. 

 
15. Postanowienia niniejszego Regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia 

Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora. Organizator 
zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego Regulaminu 
Konkursu w trakcie trwania Konkursu. We wszystkich sprawach nie objętych Regulaminem 
decyduje Organizator. 

 


