
REGULAMIN KONKURSU

organizowanego przez Magazyn Together – rodzinna strona Trójmiasta
„#Zawszerazem w Trójmieście”

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs 
„#Zawszerazem w Trójmieście”, zwany dalej Konkursem.

2.  Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy 
wykorzystaniu powiązanej ze stroną internetową 
www.togethermagazyn.pl oraz na oficjalnym profilu na Facebooku 
„Together – rodzinna strona Trójmiasta”, na zasadach określonych w 
niniejszym Regulaminie.

3. Organizatorem Konkursu jest Agencja City Media Sp. z o.o. Sp.K. ul. 
Dyrekcyjna 2-4 80-852 Gdańsk Spółka zarejestrowana w Sądzie 
Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, 
Wydział VII Gospodarczy KRS nr 0000535792;
NIP: 5833173980 
REGON: 366115194 , reprezentowana przez: Agnieszkę Kulinkowską – 
Prezes Zarządu oraz Ezdrasz Gołaszewski- Członek Zarządu,  zwanym 
dalej w treści Umowy Wydawcą.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 27 maja do 9 czerwca 2017 
roku, przy czym termin składania przez Uczestników zgłoszeń do udziału 
w Konkursie to czas pomiędzy  27-28 maja podczas Targów Mother&Baby 
na AmberExpo r., zaś rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 9 czerwca.

5. Konkurs przeprowadzony zostanie na stronach serwisu internetowego 
prowadzonego przez Agencje City Media Sp. z o.o  pod adresem URL 
http://togethermagazyn.pl oraz 
http://www.facebook.com/togethermagazyn/ 

6. Organizator jest wyłącznie odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu.
7. Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa prawa i obowiązki 

Uczestników Konkurs
8. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki 

uczestnictwa, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do 
Konkursu

9. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja 
konkursowa (dalej: „Komisja”). W skład Komisji będą wchodziły 3 osoby z 
Agencji City Media Sp z o.o

10. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora a także
na stronie internetowej pod adresem www.togethermagazyn.pl. 
Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany niniejszego 
Regulaminu w każdym czasie, pod warunkiem, że taka zmiana nie 
naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu

11. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie 
sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem
http://www.facebook.com, który jest znakiem towarowym zastrzeżonym 
przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. 
California Ave, Palo Alto CA 94 304. Informacje podawane przez 
uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie
portalowi www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane 



wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.

UCZESTNICY KONKURSU
§ 2 

1. Uczestnikiem Konkursu może być rodzina w składzie: jedna lub dwie 
osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych 
wraz z dzieckiem/dziećmi (własnymi lub przysposobionymi), zwana dalej 
Rodziną. Zadaniem Rodziny jest wykonanie zadania konkursowego 
określonego przez Organizatora.

2. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest 
całkowicie dobrowolne i nieodpłatne.

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z 
Regulaminem i jego zaakceptowaniem w całości. Uczestnik Konkursu 
zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak 
również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do 
udziału w Konkursie

4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być dzieci pracowników Organizatora 
Konkursu ani osób pozostających z Organizatorem Konkursu w stosunku 
zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy 
o zleceniu, oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia 
pokrewieństwa.

5. W Konkursie biorą udział wyłącznie uczestnicy, którzy poza swoim 
wizerunkiem, utrwalonym na fotografii podczas targów odbywających się 
27-28 maja 2017 roku w AmberExpo wypełnią formularzu rejestracyjnym 
dostępnym podczas targów z dokładnymi danymi (imię nazwisko, telefon 
kontaktowy, adres poczty elektronicznej, opis Uczestników ), a 
przystępując do Konkursu zaakceptują niniejszy Regulamin w całości.

6.  Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w 
tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na 
inne osoby.

ZASADY I PRZEGIEG KONKURSU 
§ 3

1. Konkurs trwa od godziny 10.00 27.05.2017 r. do godziny 15.00 9.06.2017
r.

2.  Aby wziąć udział w Konkursie, należy: 
- pojawić się w dniach 27-28.05.2017 r. na Targach Mother&Baby w 
AmberExpo w Gdańsku
- stawić się na stanowisku 50 oraz zapoznać się z regulaminem konkurs
- wypisać zgłoszenie udziału w konkursie, zaakceptować regulamin 
konkursu
-  wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Agencje 
City Media Sp z o.o., który jest wydawcą Magazynu Together – rodzinna 
strona Trójmiasta.
- Wyrażenie zgody na wykorzystanie swojego wizerunku poprzez 
udostępnienie konkursowego zdjęcia na stronach organizatora, do celów 
marketingowych i promocyjnych oraz zamieszczenia zwycięskiej fotografii
w drukowanym wydaniu magazynu. 
- przystąpić do krótkiej sesji zdjęciowej 



3. Każda rodzina, przystępująca do konkursu ma możliwość wybrania tylko 
jednego zdjęcia Rodziny, wcześniej wykonanego przez fotografa. 
Uczestnik nie ma możliwości późniejszej zmiany zamieszczonego zdjęcia 
Rodziny na stronie internetowej www.togethermagazyn.pl oraz oficjalnym
fanpage'u magazynu na Facebooku.

4. Podpisanie zgłoszenia konkursowego wraz z akceptacją regulaminu oraz 
wykonanie zdjęcia jest równoznaczne z oświadczeniem przez Uczestnika 
Konkursu, że posiada on do niego prawa autorskie oraz że zamieszczane 
zdjęcia przedstawiają jego samego oraz jego rodzinę i nie naruszają praw 
osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych. 

5.  Zdjęcia Uczestników Konkursu podlegają ocenie Jury oraz ocenie 
internautów. 

6. Jury zostanie powołane przez Organizatora. W skład Jury wejdą 
przedstawiciele Organizatora.

7. Spośród wszystkich zgłoszeń i zdjęć wykonanych w ramach konkursu w 
dniach 27-28.05.201 r. Jury dokona wyboru 3 Rodzin, które zostaną 
zakwalifikowane do drugiego etapu Konkursu. W drugim etapie Konkursu 
spośród 3 Uczestników Jury dokona wyboru „Trójmiejskiej Rodzinki”. 

8. Drugi etap konkursu, tak samo jak pierwszy etap, będzie przedstawiony 
na stronie www.togethermagazyn.pl oraz na oficjalnym fanpage'u 
magazynu „Magazyn Together – rodzinna strona Trójmiasta”.

9. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu Konkursu Uczestnicy zostaną 
poinformowani na stronie www.togethermagazyn.pl oraz na oficjalnym 
fanpage'u magazynu „Magazyn Together – rodzinna strona Trójmiasta” w 
dniu 6.06.2017 r. 

10.  W przypadku wycofania się z udziału w Konkursie, Organizator ma 
prawo wytypować nowego zwycięzcę spośród finalistów, którzy otrzymają
największą ilość polubień na oficjalnym fanpage'u magazynu „Magazyn 
Together – rodzinna strona Trójmiasta”.

11. Ogłoszenie wyników drugiego etapu Konkursu nastąpi w dniu 
9.06.2017 r. na stronie www.togethermagazyn.pl oraz na oficjalnym 
fanpage'u magazynu „Magazyn Together – rodzinna strona Trójmiasta”, 
do końca dnia ( przewidywania, dokładna godzina prezentacji wyników to 
godzina 15.00 )

12.  Internauci mają możliwość głosowania na zdjęcia zamieszczone na 
oficjalnym fanpage'u Magazynu. Głosami internautów wytypowane 
zostaną 3 Trójmiejskie Rodziny (największa ilość głosów w oficjalnie 
stworzonym albumie zdjęciowym na fanpage'u „Magazyn Together – 
rodzinna strona Trójmiasta”. Zliczane będą tylko głosy pod zdjęciem w 
oficjalnym albumie. Organizator nie będzie podliczał głosów z 
udostępnionych przez internautów zdjęć).

13. Organizator zastrzega, iż z chwilą przystąpienia do Konkursu 
nabywa prawa do wykorzystania go w mediach interaktywnych, w 
szczególności na portalu Facebook.com i na stronie internetowe 
www.togethermagazyn.pl, w celach związanych z Konkursem.

14. W momencie zgłoszenia do Konkursu w dniach 27-28.05.2017 r. 
uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez
Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182) w zakresie niezbędnym do 
prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Uczestnicy posiadają prawo 
dostępu do treści danych przez niego przekazanych, ich poprawiania oraz
żądania zaprzestania przetwarzania.



15. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 
marketingowych Magazynu „Together – rodzinna strona Trójmiasta” oraz 
na otrzymywanie materiałów reklamowych drogą elektroniczną jest 
dobrowolne.

16. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest 
Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich 
niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród. Podane przez 
Uczestników dane będą bowiem potrzebne do kontaktu ze Zwycięską 
Rodziną w calu ustalenia terminu sesji fotograficznej. 

17. Z Konkursu zostaną wykluczone zdjęcia stojące w sprzeczności z 
prawem polskim oraz z zasadami współżycia społecznego oraz te, wobec 
których będzie podejrzenie braku praw autorskich

NAGRODY
§ 4

1. W Konkursie zostanie przyzna jedna nagroda główna:
- nagroda główna to udział w profesjonalnej sesji fotograficznej 
- zwycięska Rodzina zostanie oficjalnym ambasadorem Magazynu 
Together – rodzinna strona Trójmiasta. 
- Wywiad z rodziną oraz sesja zdjęciowa zostanie opublikowana na 
łamach Magazynu „Together – rodzinna strona Trójmiasta” w wydaniu 
lipiec bądź sierpień. 

2. Zwycięzca Konkursu weźmie udział w profesjonalnej sesji fotograficznej, a
wizerunek Rodziny wykorzystywany będzie w ewentualnych materiałach 
promocyjnych Magazynu „Together – rodzinna strona Trójmiasta” i 
związanych z kampaniami reklamowymi portalu www.togethermagazyn.pl
i magazynu.

3. Sposób i termin odbioru nagrody zostanie indywidualnie ustalony z 
Uczestnikiem Konkursu.

4. Nie przysługuje zmiana nagrody rzeczowej na inną ani wypłata jej 
równowartości w gotówce.

5. W przypadku, gdy Laureat Konkursu po upływie tygodnia od podania 
wyników konkursu na stronie www.togethermagazyn.pl oraz fanpage'u 
Magazynu nie skontaktuje się z Organizatorem, bądź nie odpowie na 
wiadomości organizatora i nie zgłosi się po odbiór nagrody, nagroda 
zostanie przekazana jednej z dwóch pozostałych Rodzin, zakwalifikowanej
do 2 etapu konkursu. 

6. Laureaci tracą prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub 
uprawnień wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez nich dane 
osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

7. Zdjęcia rodzin, które zakwalifikują się do drugiego etapu konkursu 
otrzymują dodatkową nagrodę od Partnera Konkursu – Loopy's World w 
Gdańsku. Dodatkową nagrodą są wejściówki dla Rodziny do Parku 
Rozrywki Loopy's World w Gdańsku. 

PRAWA AUTORSKIE 
§ 5 

1. W przypadku, gdy w związku z udziałem Zwycięzców Konkursu w sesji 
zdjęciowej oraz ewentualnej kampanii reklamowej Magazynu „Together – 
rodzinna strona Trójmiasta” powstaną utwory (dalej: Dzieła), a w 



szczególności zdjęcia stworzone w czasie sesji zdjęciowej lub reklama 
radiowa z udziałem Zwycięzcy Konkursu, w rozumieniu ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, Zwycięzca Konkursu z dniem 
utrwalenia Dzieła udziela Organizatorowi bezpłatnej, niewyłącznej licencji
do Dzieła, na zasadach i w zakresie przewidzianych w niniejszym 
Regulaminie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych

2.  Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora 
lub przez inne osoby na zlecenie Organizatora w związku z 
przeprowadzeniem sesji zdjęciowej oraz ewentualnej kampanii 
reklamowej Magazynu „Together – rodzinna strona Trójmiasta” wizerunku 
swojej Rodziny, utrwalonego w Dziełach w każdym prawnie 
dopuszczalnym celu, na wszystkich polach eksploatacji, w tym polach 
wskazanych w pkt. 5 poniżej oraz w polach eksploatacji wskazanych 
ewentualnie w pisemnym oświadczeniu o wyrażeniu zgody na 
wykorzystywanie wizerunku. Zwycięzca jest w pełni świadomy, że 
wizerunek Rodziny utrwalony przez Organizatora może zostać 
wykorzystany w działalności Organizatora i podmiotów z nim 
współpracujących. Ponadto Zwycięzca Konkursu udziela Organizatorowi 
bezpłatnej, niewyłącznej licencji do wizerunku Rodziny utrwalonego w 
Dziełach. 

3. Organizator ma prawo do udzielania sublicencji.
4. Udzielenie licencji następuje nieodpłatnie na każdym z pól eksploatacji 

określonych w pkt 5.
5. Udzielenie licencji oraz wyrażenie zgody na korzystanie z wizerunku, o 

których mowa w ust. 1 i 2, następuje w szczególności na poniższych 
polach eksploatacji: a. obrót egzemplarzami, na których utrwalono Dzieła
oraz zwielokrotnianie Dzieł wszelkimi dostępnymi aktualnie metodami i 
technikami.

6. rozpowszechnianie oraz publikowanie w prasie, mediach elektronicznych, 
w szczególności w internecie, broszurach, ulotkach, gazetkach, za 
pomocą wielkopowierzchniowej reklamy outdoorowej, plakatów, a także 
w radiu

7. korzystanie w ramach reklamy lub promocji Konkursu, Organizatora 
Magazyn „Together – rodzinna strona Trójmiasta” (w tym w szczególności 
wykorzystywanie w materiałach reklamowych, wydawanie i 
rozpowszechnianie jako materiałów reklamowych itp.), niezależnie od 
formy materiałów reklamowych lub ich wielkości, techniki, utrwalania 
oraz miejsca ekspozycji, jak również od ich ilości, nakładu, techniki 
sporządzenia i sposobu dystrybucji

8. zapisywanie i odtwarzanie w pamięci komputerów lub przesyłanie za 
pomocą sieci komputerowych (w tym w szczególności przy wykorzystaniu
sieci Internet), umieszczanie lub wykorzystywanie w bazach danych;

9. utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, 
na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo, lub inną znaną
techniką;

10. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 
egzemplarzy

11. wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej 
i/lub multimedialnej;

12. publiczne wykonanie, używanie, wystawienie, wyświetlenie, 
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 
udostępnianie Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 



dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
13. Rodzic Zwycięzcy Konkursu będzie zobowiązany zawrzeć z 

Organizatorem umowę o udzielenie licencji na inne, niewymienione w ust.
5 powyżej lub nowe pola eksploatacji, nieznane w momencie 
przeprowadzenia Konkursu, na żądanie Organizatora złożone w terminie 
jednego roku od dnia rozpoczęcia Konkursu. Warunki ww. licencji będą 
odpowiadać warunkom udzielenia licencji określonym w niniejszym 
Regulaminie. W przypadku zamiaru zbycia praw majątkowych autorskich 
na ww. polach eksploatacji, Organizatorowi będzie przysługiwało prawo 
pierwszeństwa w nabyciu praw do eksploatacji Utworów na 
niewymienionych w niniejszym Regulaminie polach eksploatacji.

14. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodwołalnego zezwolenia na 
ustalanie, utrwalanie oraz korzystanie i rozporządzanie wszelkimi 
utworami i dziełami zależnymi do Utworów oraz udzielanie dalszych 
zezwoleń na korzystanie i rozporządzanie wyżej wymienionymi utworami 
zależnymi, na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 5 
powyżej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 6

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozpoczęcia i 
zakończenia Konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu w dowolnym
momencie.

3. Informacja o zmianach będzie każdorazowo umieszczona na stronie 
internetowej www.togethermagazyn.pl oraz na fanpage’u  „Magazyn 
Together – rodzinna strona Trójmiasta”.

4. Postanowienie o zamknięciu Konkursu wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia tego postanowienia na stronie internetowej 
www.togethermagazyn.pl oraz na fanpage’u  „Magazyn Together – 
rodzinna strona Trójmiasta”.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, 
powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z 
nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń

6. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Organizator może
go wykluczyć z Konkursu. 

7. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje treść Regulaminu i 
poddaje się jego postanowieniom

8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy 
kodeksu cywilnego.

9. Zgłoszenia konkursowe nie mogą naruszać postanowień niniejszego 
Regulaminu.

10. Prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Konkursu określone 
są wyłącznie w niniejszym Regulaminie Konkursu oraz we właściwych 
przepisach prawa. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w 
materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.


