
REGULAMIN KONKURSU fotograficznego „ZA CO KOCHAM MAMĘ?” 

 

„Za co kocham mamę?” - konkurs fotograficzny 

1. Zasady ogólne 

1.1. Organizatorem konkursu jest Telewizja Proart z siedzibą w Ostrowie Wlkp. przy ul. 

Wolności 19. 

1.2. Konkurs organizowany jest w terminie od 12 maja 2018 roku (godz. 20:00) do 24 

maja 2018 roku (godz. 12:00). 

1.3. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki Konkursu.  

2. Warunki Konkursu  

2.1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wykonanie zadania konkursowego: 

„Przyślij zdjęcie ilustrujące za kochasz swoją mamę”. 

2.2. Spośród nadesłanych drogą elektroniczną fotografii, jury wybierze trzy 

subiektywnie najlepsze. 

2.3. Fotografie należy wysłać na adres e-mail: konkurs@tvproart.pl w tytule wpisując 

„Dzień Matki”. W treści oprócz zdjęcia należy podać imię i nazwisko osoby 

uczestniczącej w Konkursie, adres zamieszkania oraz numer telefonu (wymagany do 

skontaktowania się ze zwycięzcą).  

2.4. W Konkursie mogą wziąć udział widzowie Telewizji Proart. 

2.5. Konkurs dedykowany jest osobom, które ukończyły 18. rok życia. 

2.6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu i firmy 

Promax oraz ich najbliżsi, przez co należy rozumieć współmałżonków i osoby 

pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. 

2.7. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie przez Uczestnika Konkursu zgody 

na opublikowanie na antenie Telewizji Proart wizerunku osób, które znajdują się na 

przesłanych zdjęciach. Kolejnym wymogiem jest polubienie fanpage'a Telewizji Proart 

(facebook.com/tvproart), jeśli Uczestnik Konkursu jeszcze tego nie zrobił. 

2.8. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie przesłanego zdjęcia na 

antenie Telewizji Proart oraz na profilach w mediach społecznościowych, w których 

Organizator ma swoje konta. 

2.9. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do wyrażenia zgody na udzielenie wywiadu 

dla Telewizji Proart podczas odbioru nagrody i jej realizacji. 

3. Nagrody oraz zasady ich przyznawania  

3.1. Nagrodami w konkursie są pakiety usług: masaż w Kashmir Spa w Ostrowie 



Wielkopolskim, masaż w Salonie Urody Marioli Jarzębskiej w Ostrowie Wielkopolskim, 

kolacja dla dwóch osób w Restauracji Komeda w Ostrowie Wielkopolskim.  

3.2. Nagrodzonych zostanie troje Uczestników Konkursu. Każda z nagrodzonych osób 

otrzyma jedną z nagród. Jury konkursu zdecyduje o rozdziale nagród. 

3.3. Nagrody mogą zostać przyznane jedynie osobom, które spełnią wszystkie warunki 

Konkursu. Prawo do nagrody nie może być scedowane na osoby trzecie, ani 

zamienione na ekwiwalent pieniężny.  

3.4. Ogłoszenie wyników nastąpi w serwisie informacyjnym „Wydarzenia” Telewizji 

Proart, na fanpage'u Telewizji Proart na Facebooku. Zwycięzcy zostaną poinformowani 

o wygranej również telefonicznie. Ogłoszenie będzie miało miejsce 25 maja. Nagrody 

będzie można zrealizować po uprzednim skontaktowaniu się i wybraniu dogodnego 

terminu u Fundatorów nagród. 

3.5. Nieodebranie nagrody w terminie powoduje utratę prawa do nagrody. W przypadku 

utraty prawa do nagrody, prawo to przechodzi na Organizatorów.  

3.6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia w 

odbiorze nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w 

Konkursie.  

3.7. Nagrody w konkursie nie podlegają reklamacji i/lub wymianie.  

3.8. Nadzór nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawować będzie Komisja 

Konkursowa, w skład której wchodzą: Anna Okrój, Paulina Szczepaniak i Agnieszka 

Kurzawa. Spośród opublikowanych w terminie zdjęć, Komisja Konkursowa wybierze 

trzy zwycięskie. Nagroda zostanie przyznana uczestnikowi konkursu, który spełnił 

wszystkie warunki określone w Regulaminie. Uczestnik konkursu może przesłać tylko 

jedno zgłoszenie.  

3.9. Fundatorami nagród są: Restauracja Komeda w Ostrowie Wielkopolskim (ul. 

Księdza Jana Kompałły 9), Kashmir Spa w Ostrowie Wielkopolskim (ul. Topolowa 54), Salon 

Urody Marioli Jarzębskiej w Ostrowie Wielkopolskim (ul. Kolejowa 36). 

4. Postanowienia końcowe  

4.1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Telewizji Proart oraz na Fanpage'u 

Telewizji Proart na Facebooku (facebook.pl/tvproart). 

4.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 


