
REGULAMIN KONKURSU 

Konkurs Artimento 

I. Postanowienia ogólne  

1) Organizatorem konkursu pod tytułem „Konkurs Artimento” (dalej tylko 

„Konkurs”) jest Firma Artimento Oleksij Czerwatiuk, z siedzibą Al. Komisji 

Edukacji Narodowej 36/112B, 02-797 Warszawa, REGON: 147431631.  

 

2) W konkursie może wziąć udział osoba fizyczna ze stałym miejscem 

zamieszkania i adresem dostawy na terenie RP, która ukończyła 18 lat i nie ma 

ograniczonej zdolności do wykonywania czynności prawnych. Osoby poniżej 18 

roku życia mogą uczestniczyć w konkursie wyłącznie za zgodą swojego opiekuna 

prawnego, którą należy przedstawić na prośbę Organizatora.  

 

3) Z udziału w konkursie są wykluczeni pracownicy organizatora, 

współorganizujących firm handlowych oraz bliskie im osoby. 

 

4) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do skrócenia, przerwania, 

przedłużenia  lub anulowania czy też zmiany zasad konkursu w każdej chwili bez 

podania powodu, a także do nieprzyznania nagród.  

 

5) Uczestnikiem konkursu może zostać każda osoba, która spełnia warunki udziału 

określone przez niniejsze zasady konkursu, i która zgadza się z niniejszymi 

zasadami.  

 

II. Przedmiot konkursu  
Wymagania techniczne 

 

1) Przedmiotem niniejszego konkursu jest zrobienie zdjęcia, na którym w 

kreatywny sposób przedstawiony jest autor obrazu wraz z namalowanym obrazem 

Artimento. 

 

2) Warunkiem uczestnictwa jest zamieszczenie na Instagramie uczetsnika 

oryginalnego zdjęcia, oznaczonego #artimento oraz @artimento.pl. Profil powinien 

być ustawiony jako publiczny. 

 

3) Zdjęcie powinno być dobrej jakości. Na zdjęciu powinna być wyraźnie 

widoczna osoba, która namalowała obraz. Zdjęcia samych obrazów, nawet 

odpowiednio oznaczone, nie biorą udziału w konkursie. 

 

4) Konkretne zdjęcie może uczestniczyć w konkursie tylko jeden raz.  

 



5) Osoba może zgłaszać dużo zdjęć do konkursu. Większa ilość zdjęć zwiększa 

szanse na wygraną głównej nagrody, jednak zdjęcia z tym samym obrazem 

upoważniają tylko do jednorazowej gwarantowanej nagrody. 

 

6) Zdjęcie z każdym kolejnym namalowanym obrazem upoważnia do dodatkowej 

gwarantowanej nagrody. 

 

7) Uczestnik odpowiada za to, że zdjęcie nie narusza praw autorskich innych osób.  

 

8) Na zdjęciu nie mogą się pojawiać wyraźne przejawy przemocy, seksu, erotyki, 

wulgaryzmu, terroryzmu lub w inny sposób naruszać przepisy prawne RP, lub 

ogólnie przyjęte zasady dobrych manier. Organizator zastrzega sobie prawo do 

wykluczenia z konkursu dzieł zawierających niedozwoloną treść.  

 

9) Uczestnik wraz ze zgłoszeniem się do konkursu Artimento deklaruje, że zgadza 

się z niniejszymi zasadami konkursu. 

 

10) Uczestnik wraz ze zgłoszeniem zdjęcia do konkursu wyraźnie deklaruje, że 

wyraża zgodę na to, aby zdjęcie zostało przez organizatora nieodpłatnie 

wykorzystana do celów handlowych lub marketingowych organizatora, wraz z 

publicznym udostępnianiem dzieła bez czasowego, terytorialnego lub innego 

ograniczenia.  

 

11) Uczestnik wraz ze zgłoszeniem zdjęcia do konkursu wyraża zgodę na 

publikowanie dzieła na portalu internetowym Instagram oraz Facebook. Konkurs 

nie jest organizowany we współpracy ze spółką prowadzącą serwis 

społecznościowy Instagram oraz Facebook. 

 

12) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żaden błąd techniczny przy 

realizacji konkursu ani za doręczenie wiadomości o wygranej. Organizator ma 

prawo do ostatecznej decyzji we wszystkich sprawach związanych z konkursem 

wraz z decyzją o nieprzyznaniu nagród w konkursie. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych lub niepełnych informacji w 

związku z konkursem. Uczestnik nie ma prawa do zwrotu kosztów związanych z 

udziałem w konkursie, nawet w przypadku zmiany niniejszych zasad.  

 

13) Każdy uczestnik, który bierze udział w konkursie, jest świadomy, że może 

wymagać wygranej tylko w zakresie i na warunkach określonych w tych zasadach. 

W przypadku jakiegokolwiek naruszenia zasad lub podejrzenia o nieuczciwe, lub 

oszukańcze działania uczestnika organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia 

uczestnika z konkursu (także w przypadku, gdy uczestnikowi w nieuczciwych i 

oszukańczych działaniach prowadzących do wygranej pomagała osoba trzecia).  

 

 

 



III. Ocena  

 

1) Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez organizatora, który będzie oceniać 

następujące aspekty: oryginalne opracowanie, jakość zdjęcia, ogólne wrażenie.  

 

2) Co miesiąc oraganizator wybiera 2 najlepsze zdjęcia, których autorzy otrzymają 

nagrody przedmiotowe, opisane na stronach konkursu. 

 

3) Nagrody zwyciężcy odbierają na własne ryzyko i wraz z przyjęciem nagrody 

zwyciężca przejmuje pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody, które 

mogłyby powstać w wyniku użycia nagrody wobec jego osoby lub osób trzecich. 

Organizator konkursu w żadnym przypadku nie odpowiada za żadne szkody 

wyrządzone zwycięzcom lub osobom trzecim, które powstały w związku z 

używaniem lub wykorzystaniem tych nagród.  

 

4) Nagrody ufundowane są przez organizatora konkursu. Nieodebrane nagrody są 

własnością organizatora. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do kontroli 

spełnienia warunków dla udziału w konkursie i oceny prawa do wygranej. 

Organizator zastrzega sobie prawo w spornych przypadkach do ostatecznej decyzji 

wg własnego uznania. Wygrane nie są prawnie wiążące. Nagród nie można 

zamienić na gotówkę lub wymagać wydania innej niż określonej przez 

organizatora nagrody.  

 

5) Ogłoszenie wyników konkursu i przekazanie nagród zwyciężcom zostanie 

przeprowadzone indywidualnie. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej w 

wiadomości prywatnej Instagram. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 

niedostarczone powiadomienie o wygranej w przypadku niedoręczenia wysłanej 

wiadomości na konto zwyciężcy.  

 

6) Organizator zastrzega sobie prawo do żądania dla celów dalszego 

wykorzystania zdjęć poszczególnych zwycięzców w większym rozmiarze, niż 

zostało ono zamieszczone na Instagram. Zastrzega też sobie prawo do 

przeprowadzenia własnej edycji, a uczestnicy wraz ze zgłoszeniem się do konkursu 

wyrażają zgodę na ten warunek. Niniejsze postanowienie jest nadal ważne także w 

przypadku, gdy organizator nie wykorzysta swojego prawa.  

 

IV. Okres ważności konkursu  

 

1) Konkurs zaczyna się dnia 01 stycznia 2018 r. i będzie trwać przez kolejne 

miesiące kalendarzowe, do 31 maja 2018 roku. 

 

2) W tym przedziale czasowym uczestnicy mogą się zgłosić do konkursu w sposób 

określony w niniejszych zasadach konkursu.  

 

 



V. Postanowienia końcowe  

 

1) Organizator ma prawo w każdej chwili do jednostronnej zmiany niniejszych 

zasad. Jeśli w zmianie zasad nie określono inaczej, zmiana wchodzi w życie wraz z 

dniem opublikowania zmiany na www.artimento.pl/konkurs 

 

2) Aktualne i poprzednie wersje tych zasad są z późniejszymi zmianami dostępne 

na www.artimento.pl/konkurs 

 

3) Interpretacja niniejszych zasad jest regulowana przepisami prawnymi 

obowiązującymi w RP. 

 

 4) Niniejsze zasady konkursu są obowiązujące i skuteczne od dnia 01.01.2018 r.  


