
Regulamin konkursu fotograficznego „Świat Red Bulla” 
 

16 maja 2012 r. 
 

§ 1. 
ORGANIZATOR 

1. Organizatorem konkursu jest RODEO – Aleksander Jankowski, numer ewidencyjny 
wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej 7949 z siedzibą przy ul. Targowej 71 
lok. 8 w Warszawie (03-729), dalej Organizator lub Freestyle.pl. 

2. Partnerem Konkursu jest P4 Sp.  z o. o. . z siedzibą w Warszawie (02-677) przy ul. 
Taśmowej 7 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta 
stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 
951-21-20-077, REGON 015808609, o kapitale zakładowym w wysokości 48 456 
500,00 złotych, świadcząca usługi pod marką Red Bull MOBILE (dalej Red Bull 
MOBILE). 

3. Przyrzekającym i wydającym nagrody w Konkursie jest Organizator. 
§ 2. 

CELE 
Głównym celem konkursu jest: 

 Wyłonienie najlepszych zdjęć odpowiadających na zadanie konkursowe „Pokaż się w 
Świecie Red Bulla”. 

 Nagrodzenie 8 laureatów konkursu wybranych przez internautów. 
§ 3. 

TEMAT KONKURSU 
Temat konkursu brzmi: „Pokaż się w świecie Red Bulla” 
 
OKRES TRWANIA KONKURSU:  
 

§ 4. 
ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Konkurs ma charakter otwarty, tzn. mogą brać w nim udział zarówno amatorzy, jak i  
studenci fotografii, twórcy niezależni i profesjonaliści, o ile ich zdjęcia będą mieściły 
sie w konwencji ogólnie pojętego hasła „Świat Red Bulla” oraz będą spełniały 
wszystkie wymogi określone niniejszym regulaminem. 

 
2. Prace konkursowe mogą składać również osoby niepełnoletnie za zgoda opiekunów  

prawnych, po wypełnieniu stosownego oświadczenia zamieszonego na 
http://www.freestyle.pl/redbullmobile i przesłaniu na adres redakcja@freestyle.pl. 
(Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu: zgoda opiekuna prawnego na udział w 
konkursie osoby niepełnoletniej). 

 
3. Każdy twórca może zgłosić do konkursu dowolną ilość swoich zdjęć. 

 
4. Każdy twórca chcący wziąć udział w konkursie musi dokonać zgłoszenia swojego 

zdjęcia na stronie http://www.freestyle.pl/. Fotografie, które nie zostaną 
zarejestrowane na w/w stronie www nie będą brały udziału w konkursie. 



 
5. Każdy z twórców bierze udział w rankingu na http://www.freestyle.pl/redbullmobile.  

 
6. W konkursie nie wezmą udziału prace, które wpłynęły do Organizatora po terminie 

 

7. Prezentowane w pracach konkursowych treści nie mogą przedstawiać ani 
propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w 
zasady dobrego wychowania, kultury osobistej, etyki czy religii. Organizator ma 
prawo każde zdjęcie naruszające niniejszy zapis zdyskwalifikować z udziału w 
konkursie. Organizator i Partner zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń 
odszkodowawczych od twórców, którzy wykorzystają wizerunek firmy w sposób 
niezgodny i nieprzewidziany celami niniejszego regulaminu. Organizator zastrzega 
sobie również prawo do wezwania autora zdjęcia naruszającego zapisy niniejszego 
regulaminu do natychmiastowego zaprzestania publikacji na każdorazowe wezwanie  
Organizatora.  

8. Prace konkursowe promujące inne marki napojów energetycznych i 
telekomunikacyjnych będących konkurencją w stosunku do marek Red Bull i Red Bull 
MOBILE zostaną zdyskwalifikowane z konkursu. 

   
§ 5. 

PRACA KONKURSOWA 
1. Uczestnicy konkursu na stronie http://www.freestyle.pl/ zgłaszają swoje prace 

konkursowe. Maksymalna wielkość zdjęcia to 1MB. 
 

2. Każdy z twórców ma za zadanie w oryginalny i kreatywny sposób  pokazać swoją 
obecność w „Świecie Red Bulla”. 

 
3. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności 

osób trzecich. Zgłaszając zdjęcie, Uczestnik oraz osoby w nim występujące 
oświadczają niniejszej, że są właścicielem lub występują w imieniu i za zgoda 
właściciela praw autorskich nadesłanego tytułu i wszelkie wynikłe z tego tytułu 
roszczenia przejmują na siebie, zwalniając z odpowiedzialności prawnej Organizatora 
i Partnerów konkursu wymienionych w paragrafie 1 niniejszego regulaminu. 

 
4. Uczestnik konkursu zgadza sie na publikowanie, montowanie i wykonywanie praw 

autorskich zależnych swojego zdjęcia przez Organizatora i Partnera w celach 
promocyjnych, reklamowych i PR w sposób niczym nieograniczony na czas  
nieokreślony. Twórca zdjęcia, w momencie, w którym zostanie laureatem konkursu, 
zobowiązuje sie również do podpisania dodatkowego osobnego pisemnego 
oświadczenia dotyczącego przeniesienia praw autorskich majątkowych na 
Organizatora pod rygorem nie otrzymania nagrody, o której mowa w paragrafie 6 
niniejszego regulaminu. 

 
5. Uczestnik konkursu oświadcza, że zdjęcie nadesłane na konkurs na konkurs „Świat 

Red Bulla”  nie został uprzednio sprzedane innemu podmiotowi i że nie istnieją inne 
przeszkody prawne do emisji i eksploatacji zdjęcia zgodnie z zasadami niniejszego 



regulaminu. Niniejszym twórca zwalnia Organizatora i Partnera z odpowiedzialności 
prawnej za ewentualne roszczenia z tego tytułu wszystkich poszkodowanych stron. 

 
6. Uczestnik konkursu oświadcza, że nie będzie rościł sobie żadnego prawa do 

wynagrodzenia z tytułu wykonywania przez Organizatora praw wynikających z 
niniejszego regulaminu. 

 
7. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku 

w celach reklamowych Organizatora i Partnera. 
 

§ 6. 
NAGRODY 

1. W konkursie „Świat Red Bulla” laureaci otrzymają następujące nagrody: 
 

 Miejsce od 1 do 3 włącznie telefon RBM One ze starterem Red Bull MOBILE na kartę 
o wartości 699 zł. 

 Miejsce od 4 do 8 włącznie startery Red Bull MOBILE na kartę z numerami  
specjalnymi 400zł i doładowaniem 200zł – łącznie 600zł. 

 
2. Wszystkie nagrody zostaną przekazane laureatom konkursu przez Freestyle.pl bez 

możliwości ich wymiany. 
3. W ramach Konkursu zwycięzca otrzyma nagrodę 

rzeczową. Nagrody w konkursie zostaną powiększone o dodatkową nagrodę  
pieniężną w kwocie odpowiadającej 10% zryczałtowanego podatku dochodowego  
należnego od łącznej wartości tych nagród. Dodatkowa nagroda pieniężna, o  
której mowa powyżej, będzie odprowadzona przez Organizatora na poczet 
zryczałtowanego podatku dochodowego należnego od łącznej wartości nagrody i  
wartości nagrody pieniężnej uzyskanej przez zwycięzcę konkursu.  
 
2. Firma Rodeo jako płatnik obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego  
urzędu skarbowego, zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagród."  

 
§ 7. 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 
1. W konkursie będą brały udział prace które, zostaną zarejestrowane przez autora na 

www.freestyle.pl w okresie od dnia 16 maja 2012 roku do dnia 16 czerwca 2012 roku. 
 

2. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, 
wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawa z dnia 
28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr.133 poz. 883 ze zm.) oraz za  
wyrażenie zgody na przeniesienie majątkowych praw autorskich do zdjęcia w całości 
na rzecz Organizatora.  

 
§ 8. 

GŁOSOWANIE ORAZ POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Każdy zalogowany użytkownik  Freestylwe.pl może oddać wiele głosów na wiele 

zdjęć, nie więcej jak raz dziennie (co 24h). 



 
2. Rozstrzygniecie konkursu i ocena prac nastąpi w dniu 18 czerwca 2012 roku w 

Warszawie w siedzibie Organizatora konkursu Freestyle.pl ul. Targowa 71/8 w 
Warszawie oraz zostanie ogłoszona na stronie www.freestyle.pl. Każdy laureat 
konkursu zostanie poinformowany o wygranej droga e-mailowa na adres wskazany 
przy rejestracji do konkursu na www.freestyle.pl. Brak odpowiedzi w ciągu 48h na 
wiadomość o wygranej będzie równoznaczna z nie przyjęciem nagrody przez danego 
laureata. 

 
3. Nagrody zostaną przesłane pocztą lub wysyłką kurierską. 

 
4. Nagrody nie można również wymienić na równowartość pieniężną. 

 
5. W przypadku braku informacji o przyjęciu nagrody w w/w terminie, Organizator ma 

prawo przekazać ją kolejnemu uczestnikowi konkursu z listy. 
 

6. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w niniejszym regulaminie  
zostaną zdyskwalifikowane. 

 
7. Głosujący wybierają 8 laureatów wśród najwyżej ocenionych z opublikowanych przez 

nich zdjęć. Jeśli użytkownik opublikował więcej niż jedno zdjęcie nagrodzone zostanie 
najwyżej ocenione zdjęcie użytkownika. Jeden uczestnik konkursu może zdobyć tylko 
jedna nagrodę. 

 
8. We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem lub 

obowiązującymi przepisami polskiego prawa decyduje Organizator, ostateczna 
interpretacja regulaminu należy do Organizatora i od tej decyzji nie ma odwołania. 

 
9. Niniejszy regulamin może ulec zmianom ze względu na zmieniające sie przepisy 

prawa, bądź konieczności wynikające z prawidłowego przeprowadzenia konkursu. 
Każdy z Uczestników konkursu o ewentualnych zmianach w niniejszym regulaminie  
zostanie poinformowany e-mailem na adres wskazany przy rejestracji. 

 
10. Każdy z Uczestników konkursu oświadcza, że akceptuje warunki niniejszego 

regulaminu. 
 

11. Reklamacje związane z Konkursami mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w 
formie pisemnej, na adres ul. Targowa 71 lok. 8, 03-729 Warszawa. w terminie 3 dni 
od daty zakończenia konkursu, którego reklamacja dotyczy (decyduje data stempla 
pocztowego), z dopiskiem „Reklamacja konkurs Red Bull MOBILE”. 

 
12. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika konkursu oraz  

numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail, jak również dokładny opis i powód  
reklamacji. 

 
13. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca, składająca sie z 

dwóch osób, wyłonionych spośród przedstawicieli Organizatora. 



 
14. Złożone przez Uczestników konkursu reklamacje będą rozpatrywane przez Komisje 

Sprawdzającą nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 
 

15. Zainteresowani Uczestnicy konkursu, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu 
reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia 
reklamacji przez Komisje Sprawdzającą. 

 
16. Decyzja Komisji Sprawdzającej, co do zgłoszonej przez Uczestnika konkursu 

reklamacji jest ostateczna, co nie wyklucza prawa Uczestnika do dochodzenia swoich 
praw w sądzie. 

 
17. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik konkursu spełnia 

warunki określone w niniejszym regulaminie, a także warunki określone w przepisach 
prawa związanych z realizacja nagrody przewidzianej niniejszym regulaminem. W tym 
celu może żądać od Uczestnika konkursu złożenia określonych oświadczeń, podania 
określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również 
podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Może również 
postawić wymóg obecności pod numerem kontaktowym w ustalonym czasie. 
Niespełnienie warunków niniejszego regulaminu dotyczących konkursu lub 
wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań 
powoduje wykluczenie danego Uczestnika konkursu z konkursu z jednoczesnym 
wygaśnięciem prawa do nagrody przewidzianej niniejszym regulaminem i 
jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku Organizatora. 

 
18. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia funkcjonowania portalu w 

przypadku konieczności przeprowadzenia napraw serwisowych, zlikwidowania 
usterek oraz innych sytuacji losowych uniemożliwiających przeprowadzenie 
konkursu. W takim przypadku Okres trwania konkursu ulegnie przedłużeniu 
odpowiednio o okres zawieszenia. 

 
19. Organizator oraz administrator portalu www.freestyle.pl Aleksander Jankowski, 

zamieszkały w Markach (05-270) przy ul. Wołyńskiej 5, prowadzący na podstawie 
wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta 
Marki pod numerem ewidencyjnym 7949 działalność gospodarcza pod firma „RODEO  
- Aleksander Jankowski” z siedziba przy ul. Targowej 71/8 w Warszawie (03-729), 
zbiera dane osobowe dla celów organizacji konkursu oraz wydania przyznanych 
nagród, zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
(Dz.U. z 1997r., nr 133, poz. 883) z późn. zmianami. Uczestnicy podaja dane 
dobrowolnie oraz maja prawo dostępu do nich i ich poprawiania, z zastrzeżeniem, że 
odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie oraz realizacje nagród. 

 
20. Uczestnicy konkursu oraz rodzice bądź opiekunowie (opiekunowie prawni) 

uczestników małoletnich, wyrażają zgodę i upoważniają do przetwarzania ich danych 
osobowych podanych w kwestionariuszu konkursowym, w zbiorze danych 
sporządzonym dla celów organizacji konkursu oraz wydania przyznanych w nim 
nagród. 



 

21. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli 
jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków 
uczestnictwa w Konkursie oraz nie będzie dotyczyło istotnych elementów Konkursu 
(np. skrócenie terminu wykonania czynności Konkursowych, zmiany dotyczące 
rodzaju lub wartości nagród). Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie 
www.freestyle.pl. 
 

22. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
http://www.freestyle.pl/_files/konkursy/redbull/regulamin-konkursu.pdf. 



ZAŁACZNIK NR 1– oświadczenie dla opiekunów prawnych osób niepełnoletnich  
  

 
OSWIADCZENIE/ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO 

 
 
Ja, niżej podpisany/a, 

 

(imię nazwisko opiekuna prawnego) 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
(dane kontaktowe: nr telefony oraz adres e-mail) 
niniejszym oświadczam, że jestem opiekunem prawnym 
syna/córki/wychowanka/wychowanki * 
 
___________________________________________________________________________ 
(imię i nazwisko osoby niepełnoletniej będącej pod opieka)  
 
i wyrażam zgodę na jej/jego* uczestnictwo w konkursie fotograficznym „Pokaż się w świecie 
Red Bull” organizowanym przez RODEO – Aleksander Jankowski, numer ewidencyjny wpisu 
do Ewidencji Działalności Gospodarczej 7949 z siedzibą przy ul. Targowej 71 lok. 8 w 
Warszawie (03-729). 
 
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam sie z treścią regulaminu 
dotyczącego konkursu, o którym mowa powyżej i do którego niniejsze oświadczenie 
stanowi załącznik oraz iakceptuje wszystkie jego postanowienia.  
 
___________________________________________________________________________ 
miejscowość, data i podpis opiekuna prawnego 
* niepotrzebne skreślić 


