
REGULAMIN KONKURSU "Ekstremalna Warszawa" 
 

I. Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem konkursu " Ekstremalna Warszawa " (dalej: "Konkurs") jest RODEO – 
Aleksander Jankowski z siedzibą w Warszawie (03-729), ul. Targowa 71 lok.8, wpisaną do 
ewidencji działalności gospodarczej pod nr 7949, posiadającą numer identyfikacji 
podatkowej NIP 524-231-47-10, reprezentowaną przez Aleksandra Jankowskiego (dalej: 
"Organizator"). 
2. Konkurs trwa od dnia 03.09.2010r. do godziny 00:00:00 dnia 28.09.2010r. do godziny 
23:59:59. 
3. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej www.freestyle.pl. 
4. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
5. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osób, których zdjęcia zostaną najwyżej ocenione 
przez zalogowanych użytkowników strony internetowej www.freestyle.pl. 
 
II. Uczestnicy Konkursu 
1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może byd każda osoba fizyczna, z wyjątkiem 
pracowników oraz współpracowników Organizatora, oraz członków ich rodzin. 
2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyd tylko osoby pełnoletnie. Osoby 
niepełnoletnie, jednak wyłącznie takie, które ukooczyły 13 lat mogą brad udział w Konkursie 
za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu. 
3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują 
niniejszy Regulamin. 
4. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na 
stronie internetowej www.freestyle.pl. 
 
III. Zasady Konkursu 
1. Aby wziąd udział w Konkursie należy posiadad konto na stronie www.freestyle.pl lub 
zalogowad się za pomocą konta na stronie www.facebook.com 
2. Korzystanie z serwisu www.freestyle.pl odbywa się zgodnie z regulaminem serwisu. 
3. Uczestnik musi zarejestrowad się w serwisie freestyle.pl akceptując Regulamin serwisu, 
wskazad swój adres e-mail, który umożliwi Organizatorowi kontakt z Uczestnikiem w 
sprawach związanych z realizacją Konkursu, anonimowy „nick” (pseudonim), rok urodzenia, 
hasło, które w połączeniu z nickiem pozwalad będzie na korzystanie z serwisu freestyle.pl. 
Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialnośd za skutki ujawnienia hasła osobom trzecim lub 
jego niestaranne przechowywanie. 
4. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę aby jego nick umieszczony 
został na listach rankingowych i/lub został wykorzystany w inny sposób w celach związanych 
z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. 
5. Nadesłane zdjęcia są automatycznie publikowane na stronie www.freestyle.pl i widoczne 
dla wszystkich internautów. 
6. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane od dnia 03.09.2010r. do godziny 00:00:00 dnia 
28.09.2010r. do godziny 23:59:59.  
7. Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy 
rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu e-mail 
uniemożliwiający kontakt z Uczestnikiem i/lub wręczenie nagrody. 

http://www.freestyle.pl/


8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości rejestracji wyników 
wynikające z wadliwości działania łączy internetowych lub systemu Uczestnika, jak i za inne 
okoliczności niezależne od Organizatora lub Głównego Partnera, które uniemożliwiają 
wzięcie udziału w Konkursie i/lub nie spełnienie wszystkich wymagao określonych w 
niniejszym Regulaminie. 
9. W przypadku podejmowania przez Uczestników działao sprzecznych z niniejszym 
Regulaminem, Regulaminem strony internetowej www.freestyle.pl, lub zmierzających do 
sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami 
uzyskania zwycięstwa w Konkursie Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników 
głosowania oraz wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia 
Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej nagrody. Zwrot otrzymanej nagrody nie 
wyłącza prawa Organizatora do dochodzenia od Uczestnika odszkodowania na zasadach 
ogólnych. 
10. Poprzez wypełnienie rejestrację na stronie Organizatora Uczestnik Konkursu oświadcza, 
że 
1) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej fotografii oraz 
że wszystkie osoby widniejące na niej wyrażają zgodę na jej publiczne udostępnienie; 
2) zrzeka się w/w praw na rzecz Organizatora Konkursu na potrzeby realizacji i promocji 
Konkursu, w tym w szczególności na wprowadzenie zdjęcia do sieci komputerowych, 
Internetu, Intranetu i TV, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką 
w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na 
jakichkolwiek nośnikach bez ograniczeo co do ilości i wielkości nakładu, przesyłanie zdjęcia 
innym podmiotom współpracującym w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób z 
Organizatorem. 
3) W przypadku osób niepełnoletnich zgłaszający powinien posiadad zgodę rodzica lub 
opiekuna prawnego na udział w konkursie. 
4) Zgadza się na nieodpłatne opublikowanie zdjęcia na stronach www.fpsclub.pl i 
www.freestyle.pl. 
5) Zwalnia Organizatora, oraz inne podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu z 
odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanej przez siebie fotografii, a w przypadku 
pokrycia przez w/w podmioty jakichkolwiek roszczeo osób trzecich z tytułu niezgodności ze 
stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeo, o których mowa powyżej, ureguluje 
wszystkie związane z tym faktem koszty. 
 
IV. Ocena zdjęć i Etapy Konkursu 
1. Konkurs odbywad się będzie w 2 Etapach. 
2. Zdjęcia do I Etapu Konkursu wyłonione zostaną na drodze głosowania internautów-
użytkowników serwisu freestyle.pl zgodnie z regulaminem serwisu. Internauci dokonują 
oceny biorąc pod uwagę m. in. jakośd, oryginalnośd, kreatywnośd nadesłanych fotografii i 
oddają głos na wybrane zdjęcie. Głosowad mogą wyłącznie osoby zalogowane w portalu 
freestyle.pl. Użytkownicy mogą głosowad na wygrane zdjęcie co 60 min.  
3. W I Etapie wyłonione zostanie 10 najlepszych zdjęd, które po wydrukowaniu zostaną 
wywieszone 2 października w siedzibie Surf Clubu, Warszawa, ul. Grochowska 324 pawilon 
15, co jednocześnie rozpocznie 2.Etap Konkursu. 
4. Zwycięskie zdjęcia w II Etapie Konkursu wyłonione zostaną zarówno na drodze głosowania 
internautów-użytkowników serwisu freestyle.pl oraz poprzez oddanie głosów na 



poszczególne zdjęcia poprzez wypełnienie formularza dostępnego w siedzibie Surf Clubu w 
dniu 2 października 2010. 
5. I Etap konkursu trwał będzie 03.09.2010r. do godziny 00:00:00 dnia 28.09.2010r. do 
godziny 23:59:59 
6. II Etap Konkursu odbędzie się 02.10.2010r. i trwał będzie od godz. 14:00 do 19:00. 
7. Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej 
www.fpsclub.pl i www.freestyle.pl w terminie do 2 dni od zakooczenia konkursu. 
8. Finaliści zobowiązują się do przesłania zdjęd zgłoszonych do konkursu na adres e-mail 
redakcja@freestyle.pl z tytułem „Ekstremalna Warszawa”, jeśli zdjęcie to nie będzie 
spełniało wymogów redakcyjnych. Nieprzesłanie pliku cyfrowego zwycięskiego zdjęcia w 
terminie 3 dni oznaczad będzie dyskwalifikację z Konkursu. 
9. Spośród Zwycięskich Zdjęd wyłonione zostaną: 1-sze, 2-gie i 3-cie miejsce. 
10. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania 
nagrody. 
11.Decyzje podjęte przez Organizatora są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich 
Uczestników Konkursu. 
 
V. Zgłaszanie i nadsyłanie zdjęć 
1. Do Konkursu można zgłosid 1 zdjęcie za pośrednictwem aplikacji konkursowej na stronie 
www.ekstremalnawarszawa.freestyle.pl 
2. Zdjęcie powinno byd związane z tematem Konkursu „Ekstremalna Warszawa”, zdjęcia 
uznane przez Organizatora za nie związane z tematem Konkursu mogą zostad usunięte bez 
podania przyczyny. 
2. Użytkownicy powinni posiadad zdjęcia, które będzie można wydrukowad i zaprezentowad 
w II Etapie konkursu, według następującej specyfikacji: 
• format: JPG (najmniejsza kompresja/najlepsza jakośd) 
• kolory w standardzie: RGB 
• rozdzielczośd: 300 dpi 
3. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia 
pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia. 
4. Zgłaszane do Konkursu fotografie nie mogą byd wcześniej nigdzie publikowane ani 
nagradzane w żadnym innym konkursie fotograficznym. 
5. Fotografie zgłaszane na konkurs nie mogą naruszad prawa, w tym w szczególności dóbr 
osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności 
dotyczy to treści powszechnie uznanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających pornografię, 
erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, 
przedstawiających przemoc, rasizm, zawierające materiały chronione prawami wyłącznymi 
(np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych. 
6. Każde zdjęcie musi posiadad: tytuł, opis zdjęcia w raz z lokalizacją 
 
VI. Nagrody 
1. Fundatorem nagród jest Organizator. 
2. Nagrodami w Konkursie jest „Kurs fotografii cyfrowej” w Akademii Fotografii w Warszawie 
- ul. Marszałkowska 3/5 00-624 Warszawa 
3. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni poczta elektroniczną. W 
przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, 
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nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w 
rozdz. II ust. 1 i 2 rozdz. III ust. 1 nagrody przepadają na rzecz Organizatora. 
4. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest podanie przez zwycięzcę Konkursu danych, 
umożliwiających jego identyfikację obejmujących: jego imię, nazwisko, adres zamieszkania 
na terytorium RP. 
6. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartośd pieniężną. 
7. Zwycięzca nie może przenieśd praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca 
ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne 
oświadczenie na piśmie. 
8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcy Konkursu przez Organizatora w dniu 2.10.2010r. w 
siedzibie Surf Clubu, Warszawa, ul. Grochowska 324 pawilon 15, lub w wyniku nieobecności 
laureata informacja o nagrodzie zostanie przesłana pocztą elektroniczną. 
9. W wypadku, gdy zwycięzcą Konkursu zostanie osoba niepełnoletnia, nagroda wydana 
zostanie do rąk rodziców lub opiekunów. 
10. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeo lub żądao wobec 
Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub 
nieprawdziwe. 
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. 
Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierowad do ich producentów. 
 
VII. Dane osobowe 
1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest 
Organizator. 
2. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu 
jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania 
nagród zwycięzcom Konkursu. Po zakooczeniu Konkursu dane osobowe będą 
anonimizowane poza przypadkami określonymi w przepisach prawa. 
3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich imienia i nazwiska oraz miejsca 
zamieszkania lub nicka w serwisie www.freestyle.pl w przypadku, gdy zostaną oni 
zwycięzcami Konkursu. Zamieszczenie tych danych nastąpi w ciągu pięciu dni od dnia wyboru 
zwycięzców Konkursu. 
4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych 
Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz 
zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może byd wykonywane poprzez 
przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Freestyle.pl, ul. Targowa 71 
lok. 8, 03-729 Warszawa. 
5. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomid Organizatora o zmianie 
adresu lub innych podanych przez siebie danych. 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego 
adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację. 
 
VIII. Reklamacje 
1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z 
Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców 
Konkursu. 



2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności 
skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. - Freestyle.pl, ul. Targowa 71 lok. 8, 
03-729 Warszawa. 
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. 
Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, 
składającego reklamację. 
 
IX. Postanowienia końcowe 
1. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad: 
a) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach 
b) niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do 
celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych 
i politycznych 
2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania 
przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszad praw nabytych przez Uczestników. 
osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając 
Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie. 
8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom Konkursu przez Organizatora Pocztą Polską lub 
pocztą kurierską na wskazane przez adresy. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany podpisad 
dokumenty stwierdzające odbiór nagród. 
9. W wypadku, gdy zwycięzcą Konkursu zostanie osoba niepełnoletnia, nagroda wydana 
zostanie do rąk rodziców lub opiekunów. 
10. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeo lub żądao wobec 
Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub 
nieprawdziwe. 
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. 
Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierowad do ich producentów. 


