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REGULAMIN KONKURSU  "MOJE KOLORY LATA Z LODAMI FLORENCJA" 
 

1. Organizatorem Konkursu jest Lodziarnio-Kawiarnia “Florencja” w Piwnicznej Zdroju, ul. Rynek 16. 

2. Konkurs trwa od 20-08-2015 r. do  20-09-2015 r. 

3. Przedmiotem Konkursu są zdjęcia, zawierające indywidualną interpretację Uczestnika, na temat "Moje 

kolory lata z lodami Florencja". 

4. Konkurs ma charakter otwarty i obowiązuje na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 

5. Aby zostać uczestnikiem Konkursu, wymagane jest spełnienie następujących warunków:  

a) polubienie naszego fanpage na Facebooku: 

https://www.facebook.com/LodziarniaKawiarniaFlorencja oraz udostępnienie poprzez Facebooka 

informacji o konkursie (postu zapraszającego do konkursu); 

b) przesłanie zdjęcia/ zdjęć interpretujących kolory lata z lodami Florencja. 

6. Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna, autor zdjęć, przesyłający je na Konkurs będący przedmiotem 

niniejszego regulaminu. 

7. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie, za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych. 

8. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele organizatorów konkursu, oraz innych 

podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich 

rodzin. 

9. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

10. Jeden Uczestnik może przesłać maksymalnie 10 zdjęć. W przypadku nadesłania większej liczby zdjęć, 

jego zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę podczas konkursu. 

11. Jakość zdjęcia (rozdzielczość) powinna być relatywnie wysoka, jednak pojemność pliku z pojedynczym 

zdjęciem nie powinna być większa niż 10 Mb. Jedynym dopuszczalnym formatem pliku jest  jpeg. 

12. Zdjęcia należy nadsyłać do Lodziarnio-Kawiarni “Florencja”, na adres e-mail: 

najlepszelodyflorencja@gmail.com. W tytule wiadomości należy wpisać "Moje kolory lata z lodami 

Florencja". W treści e-maila proszę podać informacje dotyczące Uczestnika konkursu: imię, nazwisko, 

adres zamieszkania oraz kontaktowy numer telefonu. 

13. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn 

od niego niezależnych, m.in. wskutek  awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika konkursu. 

14. Przesłanie zdjęć na konkurs, jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 

15. Zdjęcia przesyłane na konkurs zostaną zamieszczone na fanpage Lodziarnio-Kawiarni “Florencja”: 

https://www.facebook.com/LodziarniaKawiarniaFlorencja.  

16. Wybór zwycieskich zdjęć odbędzie się do dnia 25 września 2015 r. O wyborze najlepszych zdjęć 

zadecyduje Jury składające się z pracowników Lodziarnio-Kawiarni “Florencja”.  

17. Dodatkowo odbędzie się także głosowanie na fanpage Lodziarnio-Kawiarni “Florencja”:  

https://www.facebook.com/LodziarniaKawiarniaFlorencja, gdzie społeczność Facebooka poprzez 

kliknięcia "Lubię to" wybierze jedno najpopularniejsze zdjęcie (które również zostanie nagrodzone) . 

18. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie. 

19. Nadsyłając zdjęcia na konkurs " Moje kolory lata z lodami Florencja " i podając swoje dane osobowe, 

Uczestnik konkursu wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie tych danych przez Lodziarnio-Kawiarnię 

“Florencja”, ul. Rynek 16, 33-350 Piwniczna Zdrój, w celach marketingowych, oraz na przesyłanie przez 

Lodziarnio-Kawiarnię “Florencja” informacji o ofercie firmy drogą elektroniczną na podany przez 

Uczestnika adres e-mail. 

20. Przesyłając na konkurs zdjęcie Uczestnik oświadcza, że ma pełne prawo do dysponowania zdjęciem, 

oraz że przysługują mu prawa autorskie do zdjęcia, które nie są ograniczone na rzecz osób trzecich. 

21. Uczestnik oświadcza, iż osoby  utrwalone na zdjęciach przesyłanych przez Uczestnika, których zgoda jest 

konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku. 

22. Uczestnik konkursu, przesyłając zdjęcie drogą mailową, wyraża zgodę na:  

a) nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację zdjęcia na serwisach internetowych 

zarządzanych przez Organizatora; 

b) korzystanie ze zdjęć oraz ich powielanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie, i 

na jakimkolwiek nośniku), przede wszystkim drukiem oraz cyfrowo , 

c) obróbkę cyfrową w celu dostosowania zdjęcia, do druku lub wymogów serwisów internetowych 

zarządzanych przez Organizatora; 
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d) nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika konkursu, oraz innych osób utrwalonych na 

zdjęciach nadesłanych przez Uczestnika; 

e) wykorzystanie zdjęć Uczestnika w materiałach promocyjnych w różnych formatach, w tym w 

postaci drukowanej w całości, lub we fragmentach, wraz z prawem włączenia ich (lub ich 

fragmentów) do innych zdjęć i tworzenia opracowań; 

f) wykorzystanie zdjęć przesłanych przez Uczestnika w celu promocji Organizatora. 

g) Zdjęcia moża nadsyłać do 20.09.2015 r. 

23. Głosowanie przez internautów na fanpage Lodziarnio-Kawiarni “Florencja”: 

https://www.facebook.com/LodziarniaKawiarniaFlorencja, na najpopularniejsze zdjęcie poprzez 

kliknięcie "lubię to" odbywać się będzie w okresie od 25.09.2015 r. do 31.10.2015 r.    

24. Wyniki konkursu wraz ze zwycięskimi zdięciami zostaną umieszczone m.in. w serwisie 

społecznościowym:  https://www.facebook.com/LodziarniaKawiarniaFlorencja. 

25. Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora konkursu drogą mailową. 

26. Organizator w ramach wygranej (wskazanej przez Jury) przewiduje dla zwycięzców konkursu 

następujące nagrody:  

Miejsce 1: 

− zaproszenie dla dwóch osób do Lodziarnio-Kawiarni Florencja w Piwnicznej Zdroju na wyjątkowe 

desery lodowe według własnej kompozycji, 

− zaproszenie dla dwóch osób na jeden z koncertów w Pijalni Głównej w Krynicy-Zdroju (termin 

koncertu zostanie doprecyzowany z Uczestnikiem Konkursu),  

− zaproszenie dla dwóch osób na degustacje nowych smaków lodów do Lodziarnio-Kawiarni 

FLORENCJA w Piwnicznej Zdroju,  

  

Miejsce 2: 

− pakiet lodów dla rodziny,  

− zaproszenie dla dwóch osób na degustacje nowych smaków lodów do Lodziarnio-Kawiarni 

FLORENCJA w Piwnicznej Zdroju,  

 

Miejsce 3:  

− pakiet lodów dla dwóch osób,  

− zaproszenie dla dwóch osób na degustacje nowych smaków lodów do Lodziarnio-Kawiarni 

FLORENCJA w Piwnicznej Zdroju,  

 

27. Organizator na podstawie głosowania przeprowadzonego przez internautów na fanpage Lodziarnio-

Kawiarni “Florencja”: https://www.facebook.com/LodziarniaKawiarniaFlorencja, na zdjęcie, które 

zebrało najwięcej głosów (kliknięć "lubię to") przewiduje nagrodę: pakiet lodów dla dwóch osób. 

28. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmiany terminu konkursu oraz zakresu nagród. 

29. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym 

odmówić przyznania nagrody) Uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia 

o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem. 

30. W wypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku osób 

trzecich, Uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i 

zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej. 

31. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu 

będą wprowadzane w formie aneksów i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w 

zmienionej formie w serwisach: www.florencja.eu, 

https://www.facebook.com/LodziarniaKawiarniaFlorencja. 

32. W razie jakichkolwiek pytań związanych z konkursem, prosimy o kontakt z Menedżerem Lodziarnio-

Kawiarni “Florencja”, Panią Sylwią Dulak na podany adres mailowy:  sylwiadulak@florencja.eu. 


