
Regulamin konkursu „Sekrety ptaków” Wydawnictwa Galaktyka 

 

1. Konkurs „Sekrety ptaków”, zwany dalej „Konkursem”, jest organizowany na 

zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Organizatorem Konkursu jest wydawnictwo Galaktyka Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 

przy ul. Łąkowej 3/5, NIP: 726-000-43-75, REGON: 470652550. 

 

 

Zasady konkursu 

1. Celem Konkursu jest wybranie zdjęcia, które znajdzie się na okładce polskiego 

wydania książki „Sekrety ptaków. Fascynujący świat ptasich zmysłów”, autorstwa 

Tima Birkheada (tytuł oryginalny „Bird Sense: What it's Like to be a Bird”), zwanej 

dalej Książką. 

 

Czas trwania i przebieg Konkursu 

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 12 lipca 2012 roku i trwa do dnia  

12 sierpnia 2012 roku. 

2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 20 sierpnia 2012 r. 

 

 

Warunki udziału w Konkursie 

1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora oraz 

współpracujące z Organizatorem na podstawie umowy cywilno-prawnej, a także 

członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.  

3. Zdjęcia (do 500kb) lub linki do zdjęć przedstawiające ptaki z gatunków żyjących w 

Polsce (nie jest to jednak warunek konieczny), prosimy przesyłać na adres 

sekretyptakow@galaktyka.com.pl. 

4. Zdjęcia przesyłane na konkurs mają jedynie charakter poglądowy, autor musi jednak 

posiadać kopię fotografii w wysokiej rozdzielczości - min. 3000x2000pix.  

5. W tytule e-maila prosimy wpisać: „Konkurs Sekrety ptaków”. 

6. W treści e-maila proszę wpisać swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, wiek, adres e-

mail, adres korespondencyjny, telefon). 

7. Prawa autorskie do zdjęć zgłaszanych do Konkursu muszą należeć do osób, które 

zgłaszają te zdjęcia.  

8. Zdjęcia zgłaszane do Konkursu nie mogą być przedmiotem żadnej umowy licencyjnej, 

nie mogą być także wcześniej wykorzystane w żadnej publikacji – książce lub 

czasopiśmie, ze szczególnym uwzględnieniem okładek. 

 



 

Nagrody w Konkursie 

1. Umieszczenie zwycięskiego zdjęcia na okładce książki „Sekrety ptaków. Fascynujący 

świat ptasich zmysłów” autorstwa Tima Birkheada. 

2. Aparat Canon PowerShot SX260 HS 

3. Lornetka Delta Optical Forest II 8x42 

4. 1000 zł netto. 

5. 20 dowolnych książek fotograficznych Wydawnictwa Galaktyka. 

 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu i uwagi końcowe 

1. Spośród zgłoszeń nadesłanych przez Uczestników jury, w skład którego wejdą 

przedstawiciele Organizatora, wybierze zdjęcie, które będzie najbardziej odpowiednie 

do umieszczenia na okładce Książki.  

2. Po wyłonieniu zwycięskiego zdjęcia Organizator skontaktuje się z jego autorem w 

celu podpisania stosownej umowy określającej warunki wykorzystania zdjęcia w 

publikacji. 

3. W przypadku, gdy żadne ze zdjęć nie będzie spełniało wymogów Organizatora, 

Organizator zastrzega prawo do nieprzyznania nagrody głównej.  

4. Obrady jury są tajne. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

Decyzja jury zostanie opublikowana do dnia 10 sierpnia 2012 roku na stronie 

Organizatora – www.galaktyka.com.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do 

opóźnienia w opublikowaniu wyników. 

5. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

6. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 

7. Organizator informuje Uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane 

wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu, w celu 

przeprowadzenia Konkursu, promocji Konkursu oraz informowania o Konkursie. 

Każdy uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz 

żądania usunięcia. 

8. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

ujawnienie danych osobowych Uczestnika. Dane osobowe Uczestnika zostaną 

ujawnione wyłącznie w celu informowania o przebiegu Konkursu, a w szczególności 

o przyznaniu i przekazaniu Uczestnikowi nagrody. 

9. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z podpisaniem oświadczenia, że 

zgłaszający jest autorem zgłaszanych prac. 

10. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 

lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych. 



11. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia Uczestnika do udziału w 

Konkursie. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które uniemożliwią lub 

utrudnią prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie można było przewidzieć 

w chwili jego ogłoszenia lub którym nie można było zapobiec. 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez podmioty 

trzecie, w szczególności pocztę, firmy świadczące usługi kurierskie oraz podmioty 

świadczące usługi telekomunikacyjne, w tym zapewniające dostęp do sieci internet. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień niniejszego 

Regulaminu w każdym czasie, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub 

odwołania Konkursu bez podania przyczyn oraz do niewyłonienia zwycięzcy. 

Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 

15. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów dotyczących Konkursu 

będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora. 

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie 

przepisy kodeksu cywilnego. 

17. Informacje dotyczące Konkursu będą publikowane na stronie www.galaktyka.com.pl. 

 


