
REGULAMIN KONKURSU 

„Postaw na kreatywność” 
 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 Organizatorem konkursu „Postaw na kreatywność” zwanego dalej „Konkursem”, jest: 

Rafał Bil Agencja Fotograficzno-Szkoleniowa 

Adres: ul. Skowronkowa 92b, 20-832 Lublin  

tel. +48 661 317 507  e-mail: rafalbil@wp.eu 

NIP: 7742948318, REGON: 360116293 

http://www.facebook.com/rafalbil.eu 

www.rafalbil.eu 

  

Organizator przeprowadza Konkurs, korzystając z fanpage na portalu facebook.com.  

1. Konkurs będzie trwał od dnia 08.03.2015 r. do godz. 23:59 dnia 30.06.2015 r. 

2. Portal Facebook.com nie jest organizatorem ani współorganizatorem konkursu 

 § 2. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która jest osobą pełnoletnią. 

1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie. 

2.  Warunkiem udziału w Konkursie jest polubienie fan page Agencji Fotograficzno-Szkoleniowej oraz 

udostępnienie na facebookowej tablicy Uczestnika linku, znajdującego sie pod adresem 

https://www.facebook.com/rafalbil.eu 

3. Ponadto uczestnik chcąc wziąć udział w konkursie zobowiązany jest do wysłania wiadomości na fan 

page https://www.facebook.com/rafalbil.eu, w którym opisany zostanie pomysł na sesję, z 

zaznaczeniem miejsca wykonywania zdjęć, konceptu na całość sesji oraz określenia jej charakteru 

(czy ma być to sesja dziecięca, portretowa, rodzinna, narzeczeńska, ciążowa czy sesja ślubna itp.) 

  

  



§ 3. ZASADY KONKURSU 

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest polubienie fanpage Agencji Fotograficzno-Szkoleniowej 

www.facebook.com/rafalbil.eu, a następnie udostępnienie tego adresu na swojej tablicy na FB. Każdy 

Uczestnik winien napisać, kreatywne uzasadnienie tematu sesji, jaki chce zrealizować.  

2. Głównym kryterium oceny jest pomysł, który liczy się tu najbardziej. Warto napisać w uzasadnieniu 

m.in. gdzie chcesz/chcielibyście taką sesję zrealizować i dlaczego, akurat tam. Warto również 

wspomnieć, dlaczego to Was lub Ciebie organizator ma wybrać. 

3. Zgłoszenie do udziału w Konkursie następuje po łącznym wykonaniu tych trzech zadań. 

4. Wyboru zwycięzców/zwycięzcy dokona właściciel Agencji Fotograficzno-Szkoleniowej w Lublinie, 

Rafał Bil, który osobiście wykona również sesję zdjęciową dla laureata/laureatów nagrody. 

5. Informacje o wynikach konkursu zostaną podane na stronie www.rafalbil.eu po upływie terminu 

konkursu. Uczestnik będący zwycięzcą zostanie poinformowany poprzez wysłanie wiadomości na 

jego prywatne konto w Serwisie Facebook. 

 § 4. NAGRODY 

1. Nagrodą jest profesjonalna sesja zdjęciowa wykonana przez Rafała Bila. 

2. Fundatorem nagrody jest Rafał Bil Agencja Fotograficzno-Szkoleniowa (www.rafalbil.eu). 

3. W celu przekazania przez Organizatora nagrody, zwycięzca Konkursu w ciągu 7 dni od daty 

otrzymania wiadomości o wygranej, zobowiązany jest przesłać w wiadomości zwrotnej swoje dane 

takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail oraz telefon kontaktowy.  

4. Nagroda zostanie wykonana po uzgodnieniu terminu dogodnego dla obu stron. Jeżeli termin nie 

będzie możliwy do uzgodnienia z powodu niedostępności laureata, nagroda przepada.  

§ 5. REKLAMACJE 

1. Uwagi do konkursu mogą być reklamowane przez Uczestnika w terminie do 7 dni od zaistnienia 

uchybienia. Użytkownik powinien przesłać reklamację w prywatnej wiadomości do strony rafalbil.eu 

w tytule wiadomości wpisując hasło: „REKLAMACJA KONKURSU”. Użytkownik jest zobowiązany do 

podania w reklamacji: 

1. wyraźnego oznaczenia Uczestnika, pozwalającego na jego identyfikację 

2. wyraźnego określenia przedmiotu zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem przyczyny ich wniesienia 

3. dokładnej daty zdarzenia (dzień-miesiąc-rok). 

4. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od 

zgłoszenia reklamacji, jednak Organizator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez 

odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu lub 

niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych na bieżąco na łamach strony 

konkursowej, którą jest strona ze zdjęciem konkursowym. 



5. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora jest ostateczne. 

6. Wszelkie roszczenia z tytułu Konkursu zgłoszone po upływie terminu określonego w ust. 1 nie 

będą rozpatrywane. 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, 

loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w 

ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. 

zm.). 

  

Administratorem danych osobowych w konkursie jest:  

Rafał Bil Agencja Fotograficzno-Szkoleniowa  

www.rafalbil.eu 

https://www.facebook.com/rafalbil.eu 

ul. Skowronkowa 92 b, 20-832 Lublin 

NIP: 7742948318, REGON: 360116293 

 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celach przeprowadzenia 

Konkursu zgodnie z zasadami Regulaminu. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z 

wyrażeniem zgody przez uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji 

Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Uczestnik 

ma prawo do wglądu i sprostowania jego danych osobowych. Podanie przez uczestnika Konkursu 

danych osobowych jest dobrowolne. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz 

teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook . 

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

Organizator uprawniony jest do dokonywania zmian w regulaminie w każdym czasie. 

6. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu. 

 


