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REGULAMIN KONKURSU 
„Nosalowe wakacje we własnym rytmie”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie na najciekawsze 

zdjęcie wykonane podczas pobytu w Apartamentach Park Residence by Nosalowy lub 
Zakopanem - „Nosalowe wakacje we własnym rytmie*” (zwany dalej: „Konkursem”).

2. Organizatorem Konkursu jest Nosalowy Dwór  Sp. z o.o. ul. Balzera 21d, 34-500 Zakopane,  
NIP 7361714598, REGON 122423387, na KRS 0000398651  (zwana dalej: „Organizatorem”).

3. Konkurs jest elementem działań marketingowych, prowadzonych przez Organizatora, 
których celem jest zbudowanie marki Organizatora oraz pozytywnych wspomnień z pobytu 
w Zakopanem i obiektach organizatora.

4. Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszego zdjęcia, wykonanego przez Gości w trakcie 
pobytu w Apartamentach Park Residence by Nosalowy lub Zakopanem w okresie wakacji. 

5. Konkurs przeprowadzany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Konkurs będzie trwał od dnia 5 sierpnia 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. Ogłoszenie wyników 
Konkursu odbędzie się 12 września 2022 r.

7. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która w chwili zgłoszenia pracy 
konkursowej ukończyła 18 lat (zwana dalej: „Uczestnikiem konkursu”).  Udział w konkursie jest 
związany z przetwarzanie danych osobowych w związku z konkursem, w tym z wykorzystaniem 
wizerunku w mediach społecznościowych na potrzeby realizacji i promocji Konkursu przez 
Organizatora, zgodnie z ust. V poniżej.

8. Uczestnikiem konkursu może być osoba, która jest lub była Gościem Apartamentów Park 
Residence by Nosalowy lub odwiedziła Zakopane w okresie wakacji.

9. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

10. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie 
wystąpienia przyczyn od niego niezależnych, uzasadniających podjęcie ww. decyzji. 
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II. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Konkurs skierowany jest do osób dorosłych, które ukończyły 18 lat, które są/ były gościem 

Apartamentów Park Residence by Nosalowy lub odwiedziły Zakopane w okresie wakacji. 

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest wykonanie przez Gościa zdjęcia podczas wypoczynku 
w Apartamentach Park Residence by Nosalowy lub zdjęcia najciekawszego miejsca, które 
odwiedził latem w Zakopanem. 

3. Do udziału w konkursie można zgłosić wyłącznie jedno zdjęcie. Zgłoszenie do konkursu 
następuje poprzez opublikowanie zdjęcia na swoim profilu na Instagram’ie oraz wysłanie 
zdjęcia na adres  na adres: napisz@nosalowy.pl z adnotacją, zawierającą: imię i nazwisko, 
dane kontaktowe, tj. e-mail oraz telefon. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia, niespełniającego wymogów, 
opisanych w ust. 2 lub 3, a w szczególności zgłoszenia, w ramach którego nie podano 
wszystkich niezbędnych danych Uczestnika. 

5. W Konkursie wezmą udział jedynie zgłoszenia, spełniające wszystkie wymogi opisane powyżej.

6. Uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia samodzielnie wykonanego zdjęcia. Organizator 
nie dopuszcza do Konkursu zgłoszeń, które przedstawiają zdjęcia wykonane przez osobę inną 
niż Uczestnik i której Uczestnik nie jest autorem.

7. Uczestników konkursu zachęcamy by zdjęcia/ post opatrzyć hasztagiem #nosalowewakacje, 
natomiast nie jest to obowiązkowe i nie wpłynie na wynik rozstrzygnięcia konkursu.

8. Prace Konkursowe zawierające treści sprzeczne z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej 
Polskiej, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające prawa autorskie osób 
trzecich, a także zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, 
naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, godność osobistą, w tym na 
tle religijnym, etnicznym i rasowym, a także takie, które nie spełniają wymagań określonych 
niniejszym Regulaminem nie biorą udziału w Konkursie i zostaną odrzucone przez Organizatora.

9. Praca Konkursowa sprzeczna z Regulaminem lub taka, co do której Organizator poweźmie 
wątpliwość, że może ona w inny sposób naruszać prawa osób trzecich, w szczególności 
prawa autorskie lub prawa do wizerunku, zostanie odrzucona przez Organizatora. 

10. Na decyzje Organizatora o odrzuceniu Pracy Konkursowej podjęte na podstawie Regulaminu 
nie przysługuje odwołanie. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 
podjętej decyzji w przypadku zmiany okoliczności lub powzięcia nowych informacji.
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III. ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU.
1. W terminie od dnia 1 września 2022 roku do dnia 12 września 2022 roku Organizator dokona 

oceny nadesłanych zgłoszeń.

2. Organizator samodzielnie dokona wyboru jednego najlepszego zgłoszenia. Wyboru dokona 
komisja konkursowa, składająca się z pracowników lub współpracowników Organizatora. 
Autor najlepszej pracy otrzyma tytuł Laureata Konkursu (dalej: „Laureat”). 

3. Komisja ocenia prace według następujących kryteriów: 
- fotografia zgodna z tematem; staranna; estetyczna; charakteryzująca się ciekawym 
pomysłem;

4. Wszystkie zgłoszenia oceniane będą według oryginalności pomysłu. Z wyboru prac komisja 
sporządzi protokół. 

5. Informację o wyniku konkursu Laureat Konkursu otrzyma indywidualnie na podany  
w zgłoszeniu adres e-mail. Informacja o wyniku zostanie również opublikowana w mediach 
społecznościowych Organizatora. 

6. Organizator skontaktuje się z laureatem na podany w zgłoszeniu adres e-mail i ustali adres, 
na który zostanie wysłana nagroda. W przypadku braku podania adresu w terminie 7 dni 
kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości e-mail, skierowana zostanie kolejna 
wiadomość do Laureata. Organizator podejmie wówczas również próbę kontaktu 
telefonicznego. W przypadku, gdy po upływie kolejnych 7 dni Laureat w dalszym ciągu nie 
poda adresu, na który nastąpić ma dostawa nagrody, Organizator uprawniony będzie to 
przyznania nagrody innemu Uczestnikowi, do tej pory nienagrodzonemu. Kryteria wyboru 
kolejnego Uczestnika, uprawnionego do uzyskania nagrody będą analogiczne jak opisane 
w ust. 2.

7. Nagrodą w konkursie jest Voucher pobytowy w Apartamenty Park Residence by Nosalowy, 
na dwie doby, dla dwóch osób. Wartość Nagrody ok. 780 zł. Voucher jest imienny i nie 
podlega wymianie na gotówkę.  Voucher powinien być zrealizowany do dnia 30 września 
2023 r.

8. Nagroda zostanie przekazana zgodnie z procedurą opisaną w ust. 4. Nagroda zostanie 
przesłana w terminie 14 dni od uzyskania przez Organizatora informacji o adresie 
dostawy. Laureat zobowiązuje się do mailowego potwierdzenia obioru nagrody na adres  
napisz@nosalowy.pl.

9. Od decyzji Organizatora, o których mowa w niniejszej części Regulaminu, w tym  
w szczególności od decyzji, o których mowa w ust. 2 i 4, nie przysługuje odwołanie.
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IV. PRAWA AUTORSKIE
1. Publikując Pracę Konkursową Uczestnik oświadcza, że posiada on do wykonanej pracy  

i zdjęcia pełne i nieograniczone prawa autorskie, jak również jest uprawniony do dysponowania 
wizerunkiem osoby bądź osób przedstawionych na zdjęciu, a także posiada zgodę tych osób 
na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w materiałach podawanych 
do publicznej wiadomości w tym na portalach i serwisach internetowych. 

2. Uczestnik poprzez udział w Konkursie udziela jednocześnie nieodpłatnej licencji niewyłącznej 
do swojej Pracy Konkursowej na rzecz Organizatora (od chwili jej udostępnienia) bez 
ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji:  
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wprowadzenia utworu do pamięci komputera 
i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnętrznych typu Intranet; w zakresie obrotu 
oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu; 
w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym 
w tym również w ramach produktów elektronicznych, w ramach sieci multimedialnych,  
w tym sieci wewnętrznych jak i Internetu oraz w systemie on-line. Uczestnik Konkursu wyraża 
zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, 
przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie w materiałach 
promocyjnych związanych z Konkursem. 

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Nosalowy Dwór  Sp. z o.o. 

ul. Balzera 21d, 34-500 Zakopane, NIP 7361714598, REGON 122423387, na KRS 0000398651. 
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się  
z Organizatorem pisząc na adres korespondencyjny (tj. ul. Balzera 21d, 34-500 Zakopane) lub 
adres e-mail: iodo@nosalowy.pl  

2. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane będą w celu udziału w Konkursie, 
wyłonienia Laureatów Konkursu, a także w celach marketingowych Organizatora tj.  
w szczególności w celach udostępnienia informacji o konkursie, jego przebiegu oraz jego 
wynikach, jak również w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa 
oraz obrony lub dochodzenia roszczeń. 
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3. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału 
w Konkursie.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika Konkursu jest prawnie 
uzasadniony interes Administratora, polegający na organizacji konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO).

5. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane są przez okres 2 lat od dnia zakończenia 
przyjmowania zgłoszeń. 

6. Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów trzecich współpracujących  
z Organizatorem, w tym w szczególności do podmiotów świadczących na rzecz Organizatora 
usługi hostingu i dostępu do poczty służbowej.

7. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawienia), 
usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych czy złożenia sprzeciwu  
w zakresie ich przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora.

8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, Uczestnik ma prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym 
decyzje będące wynikiem profilowania.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na witrynie internetowej https://www.

apartamentyparkresidence.nosalowy.pl. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie zarządu oraz udziałowcy Organizatora, 
pracownicy Organizatora, ani członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, zstępni, 
wstępni, rodzeństwo, powinowaci do II stopnia oraz osoby pozostające z nimi w stosunku 
przysposobienia). Przez „pracowników” rozumie się również osoby wykonujące stale usługi na 
podstawie umowy cywilnoprawnej. Powyższe zasady znajdują odpowiednie zastosowanie 
do wszystkich pracowników, zleceniobiorców, współpracujących z Organizatorem.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród lub dochodzenia zwrotu jej 
równowartości oraz ewentualnego odszkodowania, w przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie 
Uczestnika Konkursu nie jest jego wyłącznego autorstwa.
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4. Organizator może dokonać zmian Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa, 
konieczności wyjaśnienia wątpliwości interpretacyjnych Regulaminu lub w przypadku innej 
istotnej zmiany okoliczności. Wszelkie zmiany Regulaminu będą ogłaszane przez Organizatora 
na co najmniej 7 dni przed datą ich wprowadzenia. Zmiany Regulaminu nie będą mieć 
wpływu na prawa nabyte Uczestników Konkursu.

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa, 
tj. przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa. Postanowienia 
Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Uczestnika wynikających 
z przepisów prawa.

6. Organizator informuje, że nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów 
konsumenckich (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia 
roszczeń), chyba że obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów 
prawa. W związku z powyższym Organizator nie wyraża zgody i nie zobowiązuje się do udziału 
w postępowaniu mającym za przedmiot pozasądowe rozwiązywanie powyższego sporu.

7. Serwis Instagram.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest 
organizacja konkursu. Instagram nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji Konkursu, a tym 
samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje 
wynikające z przeprowadzenia Konkursu na łamach serwisu. Konkurs organizowany jest 
wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego: Instagram. Udział w konkursie jest 
nieodpłatny.

8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 sierpnia 2022 r.


