
Regulamin konkursu fotograficznego "SUMMER DOG” 

&1 
Organizatorem Konkursu Fotograficznego SUMMER DOG jest Fun Crea=ve Nina Gowin z siedzibą w Warszawie  
przy ul. Wołoskiej 82a/4, 02-507 Warszawa zwana dalej Organizatorem. 

&2 
Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna będąca obywatelem Polskim, posiadająca pełną lub ograniczoną 
zdolność do czynności prawnych, która zgłosiła zdjęcie i zaakceptowała regulamin konkursu. Osoby, które posiadają 
ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 12 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą wziąć 
udział w Konkursie za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych. 

&3 
1. Konkurs rozpoczyna się 22 lipca i trwa do 30 września 2021 roku. 
2. Zgłaszanie zdjęć do konkursu odbywa się od 22 lipca do 30 sierpnia 2021roku do godz. 23:59. 
3. Każde zdjęcie zostanie umieszczone na portalu www.dogpress.pl i zostanie oznaczone specjalna ramką 

zawierająca informację o organizatorze i partnerach. 
4. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 zdjęcia. 
5. Lista zwycięzców konkursu fotograficznego zostanie ogłoszona na stronie www.dogpress.pl i na FB Dog&Sport 
6. Wyniki konkursu będą dostępne dla wszystkich po zakończeniu konkursu na stronie www.dogpress.pl 
7. Format zdjęć to JPG lub png o max wielkości do 1 MB. Zdjęcia powyżej tej wielkości nie będą publikowane. 
8. Zdjęcia można wysyłać za pomocą formularza umieszczonego na www.dogpress.pl. W innej formie zdjęcia nie 

będą przyjmowane.  
9. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany w/w terminów bez podania przyczyn.  
10. 10 Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi konkursu zgody na bezpłatne 

wykorzystanie zgłoszonych prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych w formie druku, audio i 
wideo oraz w Internecie we wszystkich działaniach i publikacjach związanych z konkursem SUMMER DOG.  

11. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że zgłoszony utwór nie narusza praw osób 
trzecich oraz że rozpowszechnianie utworu nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku 
przedstawianych osób. 

12. Zgłaszający oświadcza, że zdjęcie jest jego własnością i zostało przez niego wykonane. 
&4 

JURY 
1. Jury składające się z profesjonalnych fotografów oraz przedstawiciela organizatora ocenią wszystkie nadesłane 

zdjęcia i wybiorą 3 najlepsze.  
2. W skład jury wchodzą: Alicja Zmysłowska, Ewa Leśniewska, Tomasz Mońko, Robert Kobylińki, Nina Gowin.  
3. Skład jury zostanie zaprezentowany na www.dogpress.pl  
4. Wyniki obrad jury będą objęte tajemnicą do momentu ogłoszenia werdyktu.  
5. Obrady jury odbędą się na początku września.  
6. Data obrad do publicznej wiadomości zostanie podana przez social media Dog&Sport i na www.dogpress.pl 

&5 
NAGRODA INTERNAUTÓW 

1. Przyznana zostanie jedna nagroda internautów w głosowaniu tajnym, które odbędzie się przez stronę 
www.dogpress.pl  

2. Czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania zostanie podany do wiadomości publicznej przez social media 
Dog&Sport i www.DogPress.pl 

&6 
NAGRODY I PARTNERZY 

1. Partnerami konkursu fotograficznego „ SUMMER DOG” są: 
- internetowy sklep zoologiczny www.petandyou.pl 
- marki BRIT I CARNILOVE 
- marka WIEJSKA ZAGRODA 

2. Nagrody ufundowane przez internetowy sklep zoologiczny www.petandyou.pl  
I miejsce – VOUCHER na zakupy o wartości 500 zł  
II miejsce - VOUCHER na zakupy o wartości 300 zł 
III miejsce - VOUCHER na zakupy o wartości 200 zł 
Nagroda Internautów - VOUCHER na zakupy o wartości 200 zł 

3. Nagrody ufundowane przez marki BRIT I CARNILOVE 
I miejsce - Brit Care Adult Hair & Skin Insect & Fish 12 kg + zestaw gadżetów  
II miejsce – Brit  Care Adult Hair & Skin Insect & Fish 6 kg + zestaw gadżetów 
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III miejsce - Brit Care Adult Hair & Skin Insect & Fish 3 kg + zestaw gadżetów 
Nagroda internautów - Carnilove True Fresh 4 KG + zestaw gadżetów Carnilove 

4. NAGRODY ufundowane przez markę WIEJSKA ZAGRODA 
I miejsce - Wiejska Zagroda białoryby 9kg + zestaw 5 x 400 g puszek Wiejska Zagroda (mix smaków) 
II miejsce - Wiejska Zagroda białoryby 9kg + zestaw 5 x 400 g puszek Wiejska Zagroda (mix smaków) 
III miejsce - Wiejska Zagroda białoryby 9kg + zestaw 5 x 400 g puszek Wiejska Zagroda (mix smaków) 
Nagroda internautów: Wiejska Zagroda białoryby 9kg + zestaw 5 x 400 g puszek Wiejska Zagroda (mix smaków) 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czas i jakość wysłanych nagród przez partnerów.  
6. Partnerzy sami wysyłają nagrody konkursowe.  
7. Po rozstrzygnięciu konkursu, zwycięzcy zostaną poproszeni drogą mailową o przekazanie swoich danych 

osobowych organizatorowi, które z kolei zostaną przesłane do partnerów w celu wysyłki nagród. 
&7 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją konkursu SUMMER DOG Fun Crea=ve Nina 
Gowin . z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 82a/4, 02-507 Warszawa Organizator konkursu. 
Administrator zapewnia, że dołożył wszelkich starań do zachowania bezpieczeństwa danych osobowych 
przetwarzanych w ramach realizacji konkursu. Kontakt we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych przez administratora: redakcja@dogandsport.pl lub listownie pod adres siedziby administratora. 
1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 
27.04.2016 r. wyłącznie w celu realizacji konkursu, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie. 
2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda uczestnika. Do wzięcia udziału w konkursie jest ona 
niezbędna. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez dobrowolne i świadome 
zaznaczenie w formularzu zgłoszeniowym zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
3. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie i czasie niezbędnym do realizacji konkursu. Cele przetwarzania danych 
osobowych to: zebranie zgłoszeń do konkursu, przesyłanie informacji o konkursie, kontakt z uczestnikami konkursu,  
wydanie nagród w konkursie (osobom nagrodzonym), podanie do publicznej informacji (strona internetowa Konkursu, 
media) imion i nazwisk osób nominowanych i nagrodzonych, rozpatrzenie ewentualnych reklamacji oraz wykonanie 
niezbędnych obowiązków prawnych Organizatora 
4. Podanie danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w 
konkursie. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym czasie. Jeśli uczestnik konkursu 
cofnie zgodę na przetwarzanie danych w celu realizacji konkursu, jego dane zostaną usunięte i nie będzie dalej mógł 
brać udziału w konkursie. Ewentualne wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem. 
5. Każdemu uczestnikowi przysługują prawa: 
a) dostępu do podanych danych osobowych, 
b) żądania poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych, 
c) zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
d) żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora, 
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z 
naruszeniem przepisów 
6. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w czasie trwania konkursu. Dane mogą być przechowywane 
do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń, w okresie niezbędnym do wypełnienia celów sprawozdawczych. 
7. Dane osobowe mogą być przekazane przez Administratora innym podmiotom jedynie w celu realizacji obowiązków 
Organizatora konkursu wynikających z regulaminu i przepisów prawa (np. dostawcom usług IT, usług pocztowych, 
księgowych). 
8. Tylko w przypadku wyrażenia osobnej zgody dane osobowe będą przetwarzane w celach marke=ngowych oraz w 
celu wysyłania informacji handlowych Fun Crea=ve Nina Gowin i podmiotów trzecich do czasu jej wycofania. 

&8 
Organizator nie odpowiada za naruszenie praw osób trzecich powstałe w związku z korzystaniem z nadesłanych 
utworów, chyba że naruszenie praw jest zawinione przez Organizatora. 

&9 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych 
uczestników konkursu. Zmieniony regulamin obowiązuje od momentu opublikowania. O wszelkich zmianach 
Organizator będzie informować na oficjalnej stronie internetowej.  

&10 
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1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 
www.dogpress.pl. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Konkursu zdjęcia w każdym momencie jego trwania bez 
podania przyczyn. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa 
polskiego. 

4. Dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz udostępnienie plauormy internetowej dla publicznego 
udostępniania zdjęć, stanowią jedyne świadczenie Organizatora na rzecz Uczestnika z tytułu licencji na 
korzystanie ze zdjęcia i Uczestnikowi nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. 

5. Przesyłając zdjęcie i formularz zgłoszeniowy Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu 
zawarte w niniejszym Regulaminie.


