
REGULAMIN KONKURSU „KONKURS FOTO 25 LAT LHS.pl” 
 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej oryginalnych i wartych uwagi zdjęć związanych  

z Linią Hutniczą Szerokotorową (w skrócie LHS) wykonanych w 2023 roku  

przez pasjonatów kolejnictwa i inne osoby zajmujące się amatorsko fotografią 

opublikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Instagram. 

2. Organizatorem konkursu jest serwis internetowy LHS.pl działający pod adresem internetowym 

http://LHS.pl jak również http://25lat.LHS.pl i http://KOLEJ.pl 

3. Fundatorem nagrody jest Organizator. 

4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez inne podmioty,  

w szczególności przez serwisy mediów społecznościowych takie jak Instagram czy YouTube. 

5. Udział w konkursie jest dobrowolny.  

6. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją i pełną znajomością  

postanowień niniejszego regulaminu. 

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikiem konkursu może być jedynie być osoba fizyczna zamieszkała na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej, pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność 

do czynności prawnych,  lub też osoba niepełnoletnia albo nieposiadająca pełnej zdolności 

do czynności prawnych, która bierze udział za wiedzą i zgodą swoich przedstawicieli 

ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.  

2. Warunkiem koniecznym udziału w konkursie jest możliwość odbioru ewentualnej nagrody  

za pośrednictwem usługi Paczkomaty InPost lub kuriera InPost. W dogodnych przypadkach 

możliwy jest też odbiór osobisty w czasie i miejscu wskazanym przez Organizatora po jego 

wcześniejszej akceptacji przez obie strony tj. zwycięzcę i Organizatora. 

3. Uczestnikiem konkursu może być jedynie osoba przestrzegająca regulaminów mediów 

wspomnianych w pkt. 3.3 będących nośnikami informacji związanych z konkursem. 

4. Z udziału w konkursie wyłączeni są: 

a. Organizator lub osoby bezpośrednio z nim spokrewnione. 

b. Osoby zajmujące się zawodowo fotografią, lub też których dotychczasowe prace 

zamieszczone w Internecie posiadają komercyjny charakter. 

c. Osoby, których dorobek w momencie ogłoszenia konkursu  

nie wskazuje na wcześniejsze zainteresowanie LHS. 

d. Osoby, które zgłosiły swoje zdjęcie do udziału w innym konkursie.  

5. Konkurs trwa od momentu ogłoszenia na łamach serwisu LHS.pl / 25lat.LHS.pl  

do 25 listopada 2023 r. włącznie.  

6. Aby wziąć udział w konkursie, należy opublikować na łamach swojego profilu prowadzonego 

w serwisie Instagram wykonane przez siebie zdjęcie związane tematycznie z LHS.  

Zdjęcie to powinno być wykonane w roku 2023 i obowiązkowo zostać opatrzone w opisie 

hashtagiem #KonkursFOTO25latLHSpl .  

http://lhs.pl/
http://25lat.lhs.pl/
http://kolej.pl/
http://lhs.pl/
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7. Przez zgłoszenie w sposób opisany w pkt 2.6 autor zdjęcia udziela Organizatorowi  

prawa do publikacji zdjęcia zgłoszonego do konkursu w mediach wskazanych w pkt. 3.3  

w celach związanych z prowadzeniem, promocją i rozstrzygnięciem konkursu. 

8. Uczestnik może wziąć udział w konkursie dowolną ilość razy, przy czym dane zdjęcie  

lub jego wariację można zgłosić tylko raz. 

9. Dopuszcza się wszelkie formy artystycznego wyrazu i kreatywności autora, o ile  

nie stoi to w sprzeczności z obowiązującymi normami prawnymi, etycznymi lub estetycznymi. 

10. Autorowi zgłoszonego zdjęcia przysługuje prawo do opatrzenia go sygnaturą, znakiem 

wodnym i opisem autorskim. 

11. Zgłoszone zdjęcie powinno być wolne od wad prawnych, w tym od roszczeń wynikających  

z Praw Autorskich i pokrewnych. W przypadku wykluczeń lub przekazania praw na 

wyłączność do zdjęcia podmiotowi innemu niż Organizator w czasie trwania konkursu autor 

zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Organizatora oraz wycofać swoje zgłoszenie 

w konkursie.  

 

§ 3. ZASADY PRZYZNANIA NAGRODY 

1. Spośród zgłoszonych do udziału zdjęć Organizator kierując się walorami artystycznymi,  

estetycznymi i etycznymi wybierze jedno, którego autor wygrywa konkurs.  W przypadku 

braku jednoznacznego rozstrzygnięcia, dopuszcza się przyznanie więcej niż jednej nagrody 

równorzędnej, przy czym dotyczyć to może wyłącznie różnych autorów. 

W wyjątkowych warunkach tj. wystąpienie siły wyższej lub niskiego poziomu merytorycznego 

zgłoszeń dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu bez przyznawania nagrody. 

2. Wyłonienie zwycięzcy nie ma znamion loterii, losowania ani gier hazardowych w myśl 

przepisów ustawy z dnia 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 471). 

3. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie opublikowana 30. listopada 2023 r. 

za pośrednictwem następujących mediów prowadzonych przez organizatora: 

a. serwisu LHS.pl / 25lat.LHS.pl, 

b. na łamach kanału YouTube (profil KOLEJ_pl), 

c. na łamach serwisu społecznościowego Instagram (profil KOLEJ.pl), 

d. na łamach serwisu społecznościowego Instagram dla obserwujących profil 

tciemnoczulowski.  

4. Decyzja Organizatora ma charakter ostateczny i zamyka konkurs w momencie ogłoszenia jego 

rozstrzygnięcia.  

 

§ 4. NAGRODY 

1. Nagrodę w konkursie stanowi wybrany przez Organizatora zestaw gadżetów związanych  

z jubileuszem 25-lecia serwisu internetowego LHS.pl. 

2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę, odsprzedaży, ani nagrody 

innego rodzaju. 

3. Nagroda jest zwolniona z podatku zryczałtowanego na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 2001 

r. o PIT art. 21 ust.1 pkt 6, 6a i 68 (t.j. Dz.U. 2016, poz. 2032 ze zm.). 

http://lhs.pl/
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4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia wynikające z tytułu otrzymania 

nagrody posiadającej wady fizyczne lub noszącej znamiona uszkodzenia w czasie transportu. 

5. Prawo roszczeń do wygranej nagrody przepada w przypadku zaistnienia jednego z podanych 

niżej warunków: 

a. Oświadczenia wydanego przez zwycięzcę o jej zrzeczeniu. 

b. Nie podania danych niezbędnych do przesłania nagrody w terminie 7 dni  

od momentu ogłoszenia zwycięstwa,  

c. Nie odebrania nagrody w uzgodnionym terminie przewidzianym regulaminem usług 

kurierskich InPost lub umową z Organizatorem dot. odbioru osobistego. 

 

§ 5. REKLAMACJE 

1. Reklamacje mogą być składane elektronicznie na adres Organizatora w czasie trwania 

konkursu, jednak nie później, niż w terminie 1 (jednego) tygodnia od jego zakończenia. 

2. Każde zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać imię i nazwisko oraz adres kontaktowy  

e-mail reklamującego, jak również dokładne określenie przyczyny reklamacji. Zgłoszenia 

zawierające braki wspomnianych danych nie będą traktowane jako zgłoszenie reklamacyjne  

i nie będą rozpatrywane. 

3. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 30 dni. 

4. Decyzje Organizatora będące wynikiem rozpatrzenia reklamacji są ostateczne i mają charakter 

wiążący. 

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnik bierze udział w konkursie na własną odpowiedzialność i zobowiązany jest do 

zachowań zgodnymi z przyjętym prawem oraz normami obyczajowymi. Tym samym 

Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenia prawa lub sprzeczne z wymienionymi 

działania uczestników podczas trwania konkursu. 

2. Uczestnik biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych 

w celu opublikowania wyników konkursu w mediach Organizatora wspomnianych w pkt. 3.3 

oraz niezbędnych do przekazania nagrody. Tym samym, w przypadku wyrażenia chęci 

doręczenia nagrody za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost wyraża też zgodę na 

przekazanie jej danych niezbędnych do realizacji tego procesu. 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego i inne mające w konkretnym przypadku zastosowanie przepisy prawa. 

4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane w sposób polubowny 

lub przy braku takiej możliwości przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 

Organizatora. 


