
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„WE WILL TRAVEL AGAIN” 

ORGANIZOWANEGO PRZEZ 

AC BY MARRIOTT WROCŁAW 

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu fotograficznego, zwanego dalej „Konkursem” jest hotel AC by 

Marriott Wrocław zarządzany przez K2 Hotel Sp. zoo Sp. k., Pl. Wolności 10, 50-071 

Wrocław, zwane dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich osób zainteresowanych, zwanych dalej 

„Uczestnikami”. Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie – za pisemną 

zgodą przedstawiciela ustawowego Uczestnika. 

3. Uczestnik albo przedstawiciel ustawowy Uczestnika, wysyłając zgłoszenie na warunkach 

określonych w Regulaminie, potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go. 

 

 

§ 2. Zasady konkursu 

1. Celami konkursu są: 

a) celebracja Światowego Dnia Fotografii 

b) rozbudzanie zainteresowania do turystki 

c) rozwijanie  wrażliwości artystycznej wśród społeczeństwa 

2. Konkurs jest skierowany do wszystkich miłośników fotografii – zarówno amatorów jak i 

profesjonalistów. 

3. Tematem przewodnim prac konkursowych hasło: „We will travel again” 

4. Każdy uczestnik może wysłać maksymalnie 1 pracę.  

5. Ostateczny termin przesyłania prac konkursowych upływa 21.08.2020 o godz. 23:59. 

6. Prace konkursowe należy wysyłać na adres reception@acmarriottwroclaw.pl  

7. Zgłoszenia złożone po terminie nie biorą udziału w Konkursie. 

8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 28.08.2020 podczas wystawy fotograficznej w hotelu 

AC by Marriott Wrocław. 
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§ 3. Jury 

1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”. 

2. Wszystkie zdęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury. 

3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników 

Konkursu. 

 

 

 

 

§ 4. Wymagania dotyczące prac konkursowych 

1. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej 

niż 2400 pixeli. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 250 dpi. 

2. Zabronione jest stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii 

pochodzących z różnych plików. 

3. W nazwie pliku zawierającego fotografię należy wpisać imię i nazwisko Uczestnika. 

4. Zgłoszenia należy nadsyłać na wskazany adres mailowy, wpisując w temacie wiadomości 

„We will travel again”. 

5. W zgłoszeniu należy uwzględnić: 

- Imię i nazwisko 

- Wiek Uczestnika 

- Telefon kontaktowy 

 

 

§ 5. Prawa autorskie 

1. Uczestnik oświadcza, że jest jedynym twórcą fotografii i przysługują mu autorskie prawa 

osobiste i wyłączne i nieograniczone majątkowe prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, ze 

zm.) do fotografii. 

 

 

§ 6. Nagrody 

1. Organizator przewiduje jedną nagrodę główną jaką jest Voucher do Lavender Spa AC by 

Marriott Wrocław 

2. Voucher jest imienny i nie podlega wymianie na gotówkę. 

Data ważności vouchera: 31.12.2020 

3. Voucher zawiera: 

- całodniowe wejście na strefę SPA (basen, sauna, siłownia) o wartości 100zł dla dwóch osób 

- 400zł do wykorzystania na zabiegi i masaże Lavender Spa   



4. Ponadto Organizator przewiduje dwa wyróżnienia -  nagrody dodatkowe w formie             

całodniowego wejścia na strefę SPA (basen, sauna, siłownia) o wartości 100zł dla dwóch 

osób 

 

 

§ 7. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

https://fuegorestauracja.pl/ 

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk zwycięzców 

konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w 

prasie, mediach i Internecie. 

3. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do 

nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów. 

https://fuegorestauracja.pl/

