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1. Organizator
1.1. Organizatorem konkursu fotograficznego HORNET PHOTO AWARDS 2020, zwanego dalej Konkursem, jest 
WIWITAN Justyna Czekaj, ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa, NIP 6171195143, REGON 301242635, zwana 
dalej Organizatorem

1.2. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem serwisu internetowego www.hornetphotoawards.com.

2. Czas trwania konkursu
2.1. Konkurs rozpocznie się 1.04.2020 r. i będzie trwać do 31.10.2020 r.

2.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu trwania konkursu o czym poinformuje uczestni-
ków między innymi za pośrednictwem strony internetowej www.hornetphotoawards.com.

2.3. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.4. Zdjęcia zgłaszane do konkursu nie są ograniczone terytorialnie i mogą być wykonywane na terenie całego 
świata.

2.5 Udział w konkursie jest odpłatny

3. Postanowienia ogólne
3.1. W konkursie fotograficznym HORNET PHOTO AWARDS 2020, będą przyjmowane zgłoszenia w 5 kategoriach 
tematycznych:
• Creative (Fotografia kreacyjna)
• Landscape (Pejzaż)
• Nature (Natura)
• Portrait (Portret)
• Street (Fotografia uliczna)

3.2. Poza kategorią „Creative” nie dopuszcza się stosowania fotomontaży, czyli wplatania w jedną fotografię 
elementów pochodzących z innych zdjęć i dokonywania zmian w kompozycji fotografii przez usuwanie z niej 
jakichkolwiek elementów. Każde zdjęcie noszące ślad tego typu manipulacji może zostać usunięte z konkursu do 
czasu przedstawienia przez autora pliku oryginalnego pliku RAW. W przypadku dyskwalifikacji fotografii, nie 
udziela się zwrotu opłaty za zgłoszenie w skład którego wchodziło zdyskwalifikowane zdjęcie.

3.3. Zgłaszanie zdjęć konkursowych odbywa się jednie drogą elektroniczną, przez prawidłowe wypełnienie 
jednego z formularzy zgłoszeniowych dostępnych na stronie www.hornetphotoawards.com. 

3.4. Przesyłane fotografie muszą być zapisane w formacie JPG, a minimalny wymiar krótszego boku zdjęcia 
wnosi 1000 pikseli. Jedno zdjęcie nie może przekroczyć 2 MB.

3.5. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa osób trzecich, w tym w szczególności dóbr 
osobistych osób trzecich.

3.6 Organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania fotografii zgłaszanej przez uczestnika konkursu do 
innej kategorii niż wynika to ze zgłoszenia.

4. Uczestnictwo w konkursie
4.1. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

4.2. Osoby które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu oraz pracowni-
cy organizatora wraz z najbliższymi członkami ich rodzin nie mogą zgłaszać swego udziału w konkursie.

5. Zgłoszenia
5.1 Aby wziąć udział w Konkursie należy skorzystać z jednego z formularz zgłoszeniowych dostępnych na stronie  
www.hornetphotoawards.com.

5.2 W celu udziału w konkursie konieczne jest poprawne podanie wszystkich wymaganych przez formularz 
zgłoszeniowy danych, ze szczególnym naciskiem na adres  e-mail, który jest gwarantem utrzymania kontaktu 
Organizatora z Uczestnikiem konkursu.

5.3 Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na to, by jego imię i nazwisko zostało podane do 
publicznej wiadomości w przypadku zdobycia wyróżnienia, wygrania jednej z kategorii konkursowych czy 
nadania tytułu FOTOGRAFA ROKU i zdobycia Grand Prix konkursu fotograficznego  HORNET PHOTO AWARDS 
2020.

5.4. Zdjęcia przesłane do konkursu mogą zostać umieszczone na stronie www.hornetphotoawards.com lub 
profilach portali społecznościowych takich jak: Facebook czy Instagram itp. w celu promowania konkursu. 
Opublikowanie nadesłanych zdjęć nie jest jednoznaczne ze zdobyciem wyróżnienia czy przyznaniem jakiejkol-
wiek nagrody konkursowej.

5.5 Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane z trzech fazach:
• EARLY BIRDS – od 1.04.2020 do 30.06.2020 r.
• STANDARD APPLICATION - 1.07. – 31.08.2020
• LAST CALL 1.09 – 31.10.2020
Decydować będzie data i godzina obowiązująca dla Czasu Środkowoeuropejskiego Standardowego (CET).

5.6. Prawidłowe zgłoszenie do konkursu wymaga uiszczenia opłaty rejestracyjnej, która dla każdej z faz wynosi 
odpowiednio:
• EARLY BIRDS - Zgłoszenie pojedyncze (SILNGLE PHOTO) = $10, Zgłoszenie wielu zdjęć (MULTI PHOTO) = $15
• STANDARD APPLICATION - Zgłoszenie pojedyncze (SILNGLE PHOTO) = $15, Zgłoszenie wielu zdjęć (MULTI 
PHOTO) = $20
• LAST CALL - Zgłoszenie pojedyncze (SILNGLE PHOTO) = $20, Zgłoszenie wielu zdjęć (MULTI PHOTO) = $25

5.7. Uczestnik Konkursu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż:
• przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby 
widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie;
• udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnia-
nie fotografii przez Organizatora na stronie www.hornetphotoawards.com na potrzeby realizacji i promocji 
Konkursu, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia i realizacji Konkursu, w tym w 
szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie 
fotografii każdą techniką w tym do produkcji wystawy fotograficznej prezentujących zdjęcia nagrodzone w 
Konkursie, przesyłanie zdjęcia innym podmiotom współpracującym w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób, 
a także na przekazanie zdjęć w celu ich oceny przez Jury;

5.8. Każdy uczestnik może w zgłoszeniu pojedynczym typu SILNGLE PHOTO wysłać jedno zdjęcie, a w zgłoszeniu 
typu MULTI PHOTO do pięciu zdjęć w dowolnie wybranej kategorii lub kilku np.: 1 zdjęcie w kategorii PORTRAIT, 2 
w kategorii LANDSCAPE, 1 w kategorii STREET i 1 w kategorii CREATIVE. Dopuszcza się rejestrację więcej niż 
jednego zgłoszenia danego autora, co oznacza, że Uczestnik może dokonać nieograniczonej ilości zgłoszeń typu 
SILNGLE PHOTO i MULTI PHOTO, jednak każde zgłoszenie podlega opłacie wynikającej z ustaleń Organizatora, 

wyszczególnionych w punkcie 5.6. niniejszego regulaminu.
 
5.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych przez Uczestnika przy 
rejestracji w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu email uniemożliwiającą odszukanie 
Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.

5.10. Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w tym regulaminie Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

5.10.1. Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie 
osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnianie w zakresie określonym w 
niniejszym regulaminie.

5.10.2. Zgadza się na publikację przesłanych zdjęć na stronie www.hornetphotoawards.com oraz na profilach 
portali społecznościowych, takich jak Inastagram czy Facebook związanych z Konkursem.

5.10.3. W przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie, wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne 
wykorzystywanie nagrodzonych fotografii bez ograniczeń
terytorialnych, ilościowych i czasowych oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, kraju zamieszkania w 
materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, na stronie www.hornetphotoawards.com oraz w serwisach 
społcznościowych jak Facebook czy Instagram na profilach związanych z Konkursem, także na ich wykorzysty-
wanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora w tym w szczególności na utrwalanie i zwielokrot-
nianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, 
audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszech-
nianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu 
i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych i Intranecie, TV, w kalendarzu, 
wystawie fotograficznej, publiczne wykonania, wystawienia, wyświetlenia oraz odtworzenia oraz na przygotowy-
wanie na swoje potrzeby, w szczególności na obróbkę redakcyjną i komputerową

5.10.4 Zwalnia Organizatora oraz inne podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu z odpowiedzialności z 
tytułu opublikowania nadesłanych przez siebie fotografii, a w przypadku pokrycia przez w/w podmioty jakichkol-
wiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, o których 
mowa w pkt. 5.10.1 ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty.

5.11. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa w niniejszym Regulaminie 
okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, Uczestnik, w przypadku ewentualnych 
roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie 
związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba 
ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora 
nagrody.
5.12. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 20.12.2020r. na stronie Konkursu www.hornetphotoawards.com 
oraz w serwisach społecznościowych jak Facebook czy Insagram na profilach związanych z konkursem. Ponadto 
wszystkim nagrodzonym wyślemy indywidualne powiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Ocena zdjęć
6.1. Zdjęcia zgłoszone do Konkursu zostaną poddane ocenie przez Jury powołane przez organizatora.

6.2. Jury dokona oceny nadesłanych fotografii po upływie terminu zgłoszeń, biorąc pod uwagę ich oryginalność 
i jakość.

6.3. Po dokonaniu wyboru przez Jury, autorzy wytypowanych zdjęć mogą zostać poproszeni o przesłanie na 

adres hello@hornetphotoawards.com plików cyfrowych zwycięskich fotografii w jakości pozwalającej na ich 
dalsze przetwarzanie na potrzeby realizacji założeń konkursu, a w szczególności wystawy pokonkursowej.              
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, pliki powinny spełniać następujące wymogi:  format JPG (najlepsza 
jakość), kolory w standardzie RGB, rozdzielczość 300 dpi, krótszy bok nie mniej niż 2000 pikseli. Niewywiązanie 
się z niniejszego obowiązku w terminie 5 dni, może zaowocować dyskwalifikacją.

6.4. Jury przyzna następujące tytuły i wyróżnienia:
• Grand Prix i tytuł Fotografa Roku
• 1 miejsce w każdej z pięciu kategorii
• 10 wyróżnień specjalnych

6.5. Organizator zastrzega sobie prawo do do innego podziału nagród przez Jury, a także do możliwości nieprzy-
znania nagrody w danej kategorii oraz do dodatkowego nagrodzenia uczestników.

6.6. Wszystkie decyzje podjęte przez Jury Konkursu są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników. 
W przypadkach spornych nie wyklucza się prawa uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

6.7. Organizator poda do publicznej wiadomości wyniki konkursu, udostępniając imiona i nazwiska finalistów, na 
co Uczestnik wyraża zgodę biorąc udział w Konkursie.

7. Nagrody
7.1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają od Organizatora następujące nagrody.
• zdobywca Grand Prix
- sprzęt fotograficzny o wartości $5000 wg specyfikacji uzgodnionej z nagrodzonym Uczestnikiem
- możliwość zorganizowania oddzielnej ekspozycji fotografii Uczestnika podczas i w miejscu organizacji wystawy 
pokonkursowej
- wydruk w jakości Fine Art zwycięskiej pracy w formacie 50x70 cm lub mniejszym w zależności od preferencji 
Uczestnika

• każdy ze zdobywców 1 miejsca w poszczególnych kategoriach
- sprzęt fotograficzny o wartości $500 wg specyfikacji uzgodnionej z nagrodzonym Uczestnikiem
- ekspozycję zwycięskiej fotografii Uczestnika podczas wystawy pokonkursowej
- wydruk w jakości Fine Art zwycięskiej pracy w formacie 50x70 cm lub mniejszym w zależności od preferencji 
Uczestnika

• każdy ze zdobywców specjalnego wyróżnienia
- wydruk w jakości Fine Art zwycięskiej pracy w formacie 50x70 cm lub mniejszym w zależności od preferencji 
Uczestnika

Ponadto każdy z nagrodzonych i wyróżnionych otrzyma zaproszenie imienne na wernisaż wystawy pokonkurso-
wej.

7.2. Organizator Konkursu oświadcza, że w przypadku nagród o wartości przekraczającej 2.000 zł laureat otrzyma 
ponadto dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości równej wysokości podatku od nagród w Konkursie, nie 
podlegającą wypłacie, która przeznaczona zostanie na zapłatę przez Organizatora zryczałtowanego podatku od 
nagrody zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nagroda podlega opodatko-
waniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych.

7.3. Nagrodzeni Uczestnicy zostaną poinformowani o sposobie odbioru nagrody za pomocą poczty elektronicznej 

nie później niż 20.12.2020r.

7.4. Wszystkie Nagrody zostaną wręczone podczas wernisażu wystawy pokonkursowej. W przypadku nieobecno-
ści nagrodzonego uczestnika, nagroda zostanie dostarczona mu przesyłką kurierską lub w inny bezpieczny 
sposób właściwy dla jego adresu zamieszkania.

7.5. Organizator nie przewiduje ekwiwalentu pieniężnego ani rzeczowego za przyznane nagrody. Ponadto Nagro-
dzonym nie przysługuje prawo do scedowania nagrody na inną osobę.

7.6. Zwycięzcy przysługuje prawo do rezygnacji z nagrody i w takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność 
organizatora.

7.7. Nagrody nieodebrane przed 30.01.2021r. przejdą na własność Organizatora.

7.8. W przypadku nie spełnienia warunków określonych niniejszym Regulaminem lub nieodebranie nagród w 
oznaczonym przez Organizatora terminie, Zwycięzca zostanie zdyskwalifikowany z Konkursu, nagrody przejdą na 
własność Organizatora.

7.9. Brak możliwości przekazania nagrody na skutek podania nieprawidłowych danych przez Zwycięzcę Konkur-
su, Kategorii lub zdobywcę Wyróżnienia Specjalnego, skutkuje dyskwalifikacją z konkursu i przepadkiem nagród 
na rzecz Organizatora.

7.10. Warunkiem wydania nagrody przez Organizatora jest spełnienie wszystkich wymogów zawartych w 
niniejszym Regulaminie.

8. Reklamacje
8.1. Reklamacje związane z niniejszym Konkursem będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej, przesłanej 
na adres Organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia konkursu.

8.2. Prawidłowe zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać pełne dane, takie jak: imię i nazwisko, adres 
zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz dokładny opis przyczyny reklamacji.

8.3. Każdą reklamację rozpatrzy komisja powołana z przez Organizatora, w której skład wejdą przedstawiciele 
Organizatora Konkursu.

8.4. W przypadku nadania reklamacji za pośrednictwem poczty, decyduje data nadania przesyłki do Organizatora.
8.5. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie do 14 dni od daty ich wpływu do siedziby Organizatora.

8.6. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem przesyłki poleconej, 
najpóźniej 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

8.7. Decyzja, którą podejmie Komisja Reklamacyjna co do rozpatrywanej reklamacji, jest ostateczna. Oczywiście 
nie wyklucza to prawa zgłaszającego reklamację do dochodzenia swych roszczeń na drodze postępowania 
sądowego.

9. Postanowienia końcowe
9.1. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1).

9.2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy 
i przyznania, wydania i odbioru nagrody oraz jeśli będzie to konieczne do rozstrzygnięcia postępowania reklama-
cyjnego.

9.3. Administratorem danych jest WIWITAN Justyna Czekaj, ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa, NIP 
6171195143, REGON 301242635, tel. +48 570 642 868.

9.4. Jeśli uczestnik wyrazi stosowne zgody, może otrzymywać newsletter oraz oferty handlowe drogą mailową.

9.5. Regulamin niniejszego konkursu jest dostępny na stronie https://hornetphotoawards.com/terms-and-con-
ditions oraz w siedzibie Organizatora.

9.6. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulami-
nie.

9.7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu 
Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.

9.8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu Konkursu, pod warunkiem, że nie 
naruszy to już nabytych praw Uczestników. Każdą zmianę regulaminu Organizator poda do publicznej wiadomo-
ści na stronie www.hornetphotoawards.com w terminie 14 dni przed jej wprowadzeniem.

9.9. Osoby, które nie spełnią jakiegokolwiek wymogu ujętego w Regulaminie Konkursu lub podadzą nieprawdzi-
we informacje, zostaną zdyskawlifikowane.

9.10. Z tytułu udostępnienia zdjęć na stronie Organizatora www.hornetphotoawards.com oraz na profilach portali 
społecznościowych Uczestnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie.

9.11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.04.2020r.

Organizator



- 2 -

1. Organizator
1.1. Organizatorem konkursu fotograficznego HORNET PHOTO AWARDS 2020, zwanego dalej Konkursem, jest 
WIWITAN Justyna Czekaj, ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa, NIP 6171195143, REGON 301242635, zwana 
dalej Organizatorem

1.2. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem serwisu internetowego www.hornetphotoawards.com.

2. Czas trwania konkursu
2.1. Konkurs rozpocznie się 1.04.2020 r. i będzie trwać do 31.10.2020 r.

2.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu trwania konkursu o czym poinformuje uczestni-
ków między innymi za pośrednictwem strony internetowej www.hornetphotoawards.com.

2.3. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.4. Zdjęcia zgłaszane do konkursu nie są ograniczone terytorialnie i mogą być wykonywane na terenie całego 
świata.

2.5 Udział w konkursie jest odpłatny

3. Postanowienia ogólne
3.1. W konkursie fotograficznym HORNET PHOTO AWARDS 2020, będą przyjmowane zgłoszenia w 5 kategoriach 
tematycznych:
• Creative (Fotografia kreacyjna)
• Landscape (Pejzaż)
• Nature (Natura)
• Portrait (Portret)
• Street (Fotografia uliczna)

3.2. Poza kategorią „Creative” nie dopuszcza się stosowania fotomontaży, czyli wplatania w jedną fotografię 
elementów pochodzących z innych zdjęć i dokonywania zmian w kompozycji fotografii przez usuwanie z niej 
jakichkolwiek elementów. Każde zdjęcie noszące ślad tego typu manipulacji może zostać usunięte z konkursu do 
czasu przedstawienia przez autora pliku oryginalnego pliku RAW. W przypadku dyskwalifikacji fotografii, nie 
udziela się zwrotu opłaty za zgłoszenie w skład którego wchodziło zdyskwalifikowane zdjęcie.

3.3. Zgłaszanie zdjęć konkursowych odbywa się jednie drogą elektroniczną, przez prawidłowe wypełnienie 
jednego z formularzy zgłoszeniowych dostępnych na stronie www.hornetphotoawards.com. 

3.4. Przesyłane fotografie muszą być zapisane w formacie JPG, a minimalny wymiar krótszego boku zdjęcia 
wnosi 1000 pikseli. Jedno zdjęcie nie może przekroczyć 2 MB.

3.5. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa osób trzecich, w tym w szczególności dóbr 
osobistych osób trzecich.

3.6 Organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania fotografii zgłaszanej przez uczestnika konkursu do 
innej kategorii niż wynika to ze zgłoszenia.

4. Uczestnictwo w konkursie
4.1. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

4.2. Osoby które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu oraz pracowni-
cy organizatora wraz z najbliższymi członkami ich rodzin nie mogą zgłaszać swego udziału w konkursie.

5. Zgłoszenia
5.1 Aby wziąć udział w Konkursie należy skorzystać z jednego z formularz zgłoszeniowych dostępnych na stronie  
www.hornetphotoawards.com.

5.2 W celu udziału w konkursie konieczne jest poprawne podanie wszystkich wymaganych przez formularz 
zgłoszeniowy danych, ze szczególnym naciskiem na adres  e-mail, który jest gwarantem utrzymania kontaktu 
Organizatora z Uczestnikiem konkursu.

5.3 Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na to, by jego imię i nazwisko zostało podane do 
publicznej wiadomości w przypadku zdobycia wyróżnienia, wygrania jednej z kategorii konkursowych czy 
nadania tytułu FOTOGRAFA ROKU i zdobycia Grand Prix konkursu fotograficznego  HORNET PHOTO AWARDS 
2020.

5.4. Zdjęcia przesłane do konkursu mogą zostać umieszczone na stronie www.hornetphotoawards.com lub 
profilach portali społecznościowych takich jak: Facebook czy Instagram itp. w celu promowania konkursu. 
Opublikowanie nadesłanych zdjęć nie jest jednoznaczne ze zdobyciem wyróżnienia czy przyznaniem jakiejkol-
wiek nagrody konkursowej.

5.5 Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane z trzech fazach:
• EARLY BIRDS – od 1.04.2020 do 30.06.2020 r.
• STANDARD APPLICATION - 1.07. – 31.08.2020
• LAST CALL 1.09 – 31.10.2020
Decydować będzie data i godzina obowiązująca dla Czasu Środkowoeuropejskiego Standardowego (CET).

5.6. Prawidłowe zgłoszenie do konkursu wymaga uiszczenia opłaty rejestracyjnej, która dla każdej z faz wynosi 
odpowiednio:
• EARLY BIRDS - Zgłoszenie pojedyncze (SILNGLE PHOTO) = $10, Zgłoszenie wielu zdjęć (MULTI PHOTO) = $15
• STANDARD APPLICATION - Zgłoszenie pojedyncze (SILNGLE PHOTO) = $15, Zgłoszenie wielu zdjęć (MULTI 
PHOTO) = $20
• LAST CALL - Zgłoszenie pojedyncze (SILNGLE PHOTO) = $20, Zgłoszenie wielu zdjęć (MULTI PHOTO) = $25

5.7. Uczestnik Konkursu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż:
• przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby 
widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie;
• udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnia-
nie fotografii przez Organizatora na stronie www.hornetphotoawards.com na potrzeby realizacji i promocji 
Konkursu, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia i realizacji Konkursu, w tym w 
szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie 
fotografii każdą techniką w tym do produkcji wystawy fotograficznej prezentujących zdjęcia nagrodzone w 
Konkursie, przesyłanie zdjęcia innym podmiotom współpracującym w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób, 
a także na przekazanie zdjęć w celu ich oceny przez Jury;

5.8. Każdy uczestnik może w zgłoszeniu pojedynczym typu SILNGLE PHOTO wysłać jedno zdjęcie, a w zgłoszeniu 
typu MULTI PHOTO do pięciu zdjęć w dowolnie wybranej kategorii lub kilku np.: 1 zdjęcie w kategorii PORTRAIT, 2 
w kategorii LANDSCAPE, 1 w kategorii STREET i 1 w kategorii CREATIVE. Dopuszcza się rejestrację więcej niż 
jednego zgłoszenia danego autora, co oznacza, że Uczestnik może dokonać nieograniczonej ilości zgłoszeń typu 
SILNGLE PHOTO i MULTI PHOTO, jednak każde zgłoszenie podlega opłacie wynikającej z ustaleń Organizatora, 

wyszczególnionych w punkcie 5.6. niniejszego regulaminu.
 
5.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych przez Uczestnika przy 
rejestracji w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu email uniemożliwiającą odszukanie 
Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.

5.10. Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w tym regulaminie Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

5.10.1. Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie 
osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnianie w zakresie określonym w 
niniejszym regulaminie.

5.10.2. Zgadza się na publikację przesłanych zdjęć na stronie www.hornetphotoawards.com oraz na profilach 
portali społecznościowych, takich jak Inastagram czy Facebook związanych z Konkursem.

5.10.3. W przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie, wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne 
wykorzystywanie nagrodzonych fotografii bez ograniczeń
terytorialnych, ilościowych i czasowych oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, kraju zamieszkania w 
materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, na stronie www.hornetphotoawards.com oraz w serwisach 
społcznościowych jak Facebook czy Instagram na profilach związanych z Konkursem, także na ich wykorzysty-
wanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora w tym w szczególności na utrwalanie i zwielokrot-
nianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, 
audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszech-
nianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu 
i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych i Intranecie, TV, w kalendarzu, 
wystawie fotograficznej, publiczne wykonania, wystawienia, wyświetlenia oraz odtworzenia oraz na przygotowy-
wanie na swoje potrzeby, w szczególności na obróbkę redakcyjną i komputerową

5.10.4 Zwalnia Organizatora oraz inne podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu z odpowiedzialności z 
tytułu opublikowania nadesłanych przez siebie fotografii, a w przypadku pokrycia przez w/w podmioty jakichkol-
wiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, o których 
mowa w pkt. 5.10.1 ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty.

5.11. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa w niniejszym Regulaminie 
okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, Uczestnik, w przypadku ewentualnych 
roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie 
związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba 
ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora 
nagrody.
5.12. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 20.12.2020r. na stronie Konkursu www.hornetphotoawards.com 
oraz w serwisach społecznościowych jak Facebook czy Insagram na profilach związanych z konkursem. Ponadto 
wszystkim nagrodzonym wyślemy indywidualne powiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Ocena zdjęć
6.1. Zdjęcia zgłoszone do Konkursu zostaną poddane ocenie przez Jury powołane przez organizatora.

6.2. Jury dokona oceny nadesłanych fotografii po upływie terminu zgłoszeń, biorąc pod uwagę ich oryginalność 
i jakość.

6.3. Po dokonaniu wyboru przez Jury, autorzy wytypowanych zdjęć mogą zostać poproszeni o przesłanie na 

adres hello@hornetphotoawards.com plików cyfrowych zwycięskich fotografii w jakości pozwalającej na ich 
dalsze przetwarzanie na potrzeby realizacji założeń konkursu, a w szczególności wystawy pokonkursowej.              
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, pliki powinny spełniać następujące wymogi:  format JPG (najlepsza 
jakość), kolory w standardzie RGB, rozdzielczość 300 dpi, krótszy bok nie mniej niż 2000 pikseli. Niewywiązanie 
się z niniejszego obowiązku w terminie 5 dni, może zaowocować dyskwalifikacją.

6.4. Jury przyzna następujące tytuły i wyróżnienia:
• Grand Prix i tytuł Fotografa Roku
• 1 miejsce w każdej z pięciu kategorii
• 10 wyróżnień specjalnych

6.5. Organizator zastrzega sobie prawo do do innego podziału nagród przez Jury, a także do możliwości nieprzy-
znania nagrody w danej kategorii oraz do dodatkowego nagrodzenia uczestników.

6.6. Wszystkie decyzje podjęte przez Jury Konkursu są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników. 
W przypadkach spornych nie wyklucza się prawa uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

6.7. Organizator poda do publicznej wiadomości wyniki konkursu, udostępniając imiona i nazwiska finalistów, na 
co Uczestnik wyraża zgodę biorąc udział w Konkursie.

7. Nagrody
7.1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają od Organizatora następujące nagrody.
• zdobywca Grand Prix
- sprzęt fotograficzny o wartości $5000 wg specyfikacji uzgodnionej z nagrodzonym Uczestnikiem
- możliwość zorganizowania oddzielnej ekspozycji fotografii Uczestnika podczas i w miejscu organizacji wystawy 
pokonkursowej
- wydruk w jakości Fine Art zwycięskiej pracy w formacie 50x70 cm lub mniejszym w zależności od preferencji 
Uczestnika

• każdy ze zdobywców 1 miejsca w poszczególnych kategoriach
- sprzęt fotograficzny o wartości $500 wg specyfikacji uzgodnionej z nagrodzonym Uczestnikiem
- ekspozycję zwycięskiej fotografii Uczestnika podczas wystawy pokonkursowej
- wydruk w jakości Fine Art zwycięskiej pracy w formacie 50x70 cm lub mniejszym w zależności od preferencji 
Uczestnika

• każdy ze zdobywców specjalnego wyróżnienia
- wydruk w jakości Fine Art zwycięskiej pracy w formacie 50x70 cm lub mniejszym w zależności od preferencji 
Uczestnika

Ponadto każdy z nagrodzonych i wyróżnionych otrzyma zaproszenie imienne na wernisaż wystawy pokonkurso-
wej.

7.2. Organizator Konkursu oświadcza, że w przypadku nagród o wartości przekraczającej 2.000 zł laureat otrzyma 
ponadto dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości równej wysokości podatku od nagród w Konkursie, nie 
podlegającą wypłacie, która przeznaczona zostanie na zapłatę przez Organizatora zryczałtowanego podatku od 
nagrody zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nagroda podlega opodatko-
waniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych.

7.3. Nagrodzeni Uczestnicy zostaną poinformowani o sposobie odbioru nagrody za pomocą poczty elektronicznej 

nie później niż 20.12.2020r.

7.4. Wszystkie Nagrody zostaną wręczone podczas wernisażu wystawy pokonkursowej. W przypadku nieobecno-
ści nagrodzonego uczestnika, nagroda zostanie dostarczona mu przesyłką kurierską lub w inny bezpieczny 
sposób właściwy dla jego adresu zamieszkania.

7.5. Organizator nie przewiduje ekwiwalentu pieniężnego ani rzeczowego za przyznane nagrody. Ponadto Nagro-
dzonym nie przysługuje prawo do scedowania nagrody na inną osobę.

7.6. Zwycięzcy przysługuje prawo do rezygnacji z nagrody i w takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność 
organizatora.

7.7. Nagrody nieodebrane przed 30.01.2021r. przejdą na własność Organizatora.

7.8. W przypadku nie spełnienia warunków określonych niniejszym Regulaminem lub nieodebranie nagród w 
oznaczonym przez Organizatora terminie, Zwycięzca zostanie zdyskwalifikowany z Konkursu, nagrody przejdą na 
własność Organizatora.

7.9. Brak możliwości przekazania nagrody na skutek podania nieprawidłowych danych przez Zwycięzcę Konkur-
su, Kategorii lub zdobywcę Wyróżnienia Specjalnego, skutkuje dyskwalifikacją z konkursu i przepadkiem nagród 
na rzecz Organizatora.

7.10. Warunkiem wydania nagrody przez Organizatora jest spełnienie wszystkich wymogów zawartych w 
niniejszym Regulaminie.

8. Reklamacje
8.1. Reklamacje związane z niniejszym Konkursem będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej, przesłanej 
na adres Organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia konkursu.

8.2. Prawidłowe zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać pełne dane, takie jak: imię i nazwisko, adres 
zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz dokładny opis przyczyny reklamacji.

8.3. Każdą reklamację rozpatrzy komisja powołana z przez Organizatora, w której skład wejdą przedstawiciele 
Organizatora Konkursu.

8.4. W przypadku nadania reklamacji za pośrednictwem poczty, decyduje data nadania przesyłki do Organizatora.
8.5. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie do 14 dni od daty ich wpływu do siedziby Organizatora.

8.6. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem przesyłki poleconej, 
najpóźniej 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

8.7. Decyzja, którą podejmie Komisja Reklamacyjna co do rozpatrywanej reklamacji, jest ostateczna. Oczywiście 
nie wyklucza to prawa zgłaszającego reklamację do dochodzenia swych roszczeń na drodze postępowania 
sądowego.

9. Postanowienia końcowe
9.1. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1).

9.2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy 
i przyznania, wydania i odbioru nagrody oraz jeśli będzie to konieczne do rozstrzygnięcia postępowania reklama-
cyjnego.

9.3. Administratorem danych jest WIWITAN Justyna Czekaj, ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa, NIP 
6171195143, REGON 301242635, tel. +48 570 642 868.

9.4. Jeśli uczestnik wyrazi stosowne zgody, może otrzymywać newsletter oraz oferty handlowe drogą mailową.

9.5. Regulamin niniejszego konkursu jest dostępny na stronie https://hornetphotoawards.com/terms-and-con-
ditions oraz w siedzibie Organizatora.

9.6. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulami-
nie.

9.7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu 
Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.

9.8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu Konkursu, pod warunkiem, że nie 
naruszy to już nabytych praw Uczestników. Każdą zmianę regulaminu Organizator poda do publicznej wiadomo-
ści na stronie www.hornetphotoawards.com w terminie 14 dni przed jej wprowadzeniem.

9.9. Osoby, które nie spełnią jakiegokolwiek wymogu ujętego w Regulaminie Konkursu lub podadzą nieprawdzi-
we informacje, zostaną zdyskawlifikowane.

9.10. Z tytułu udostępnienia zdjęć na stronie Organizatora www.hornetphotoawards.com oraz na profilach portali 
społecznościowych Uczestnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie.

9.11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.04.2020r.

Organizator
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1. Organizator
1.1. Organizatorem konkursu fotograficznego HORNET PHOTO AWARDS 2020, zwanego dalej Konkursem, jest 
WIWITAN Justyna Czekaj, ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa, NIP 6171195143, REGON 301242635, zwana 
dalej Organizatorem

1.2. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem serwisu internetowego www.hornetphotoawards.com.

2. Czas trwania konkursu
2.1. Konkurs rozpocznie się 1.04.2020 r. i będzie trwać do 31.10.2020 r.

2.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu trwania konkursu o czym poinformuje uczestni-
ków między innymi za pośrednictwem strony internetowej www.hornetphotoawards.com.

2.3. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.4. Zdjęcia zgłaszane do konkursu nie są ograniczone terytorialnie i mogą być wykonywane na terenie całego 
świata.

2.5 Udział w konkursie jest odpłatny

3. Postanowienia ogólne
3.1. W konkursie fotograficznym HORNET PHOTO AWARDS 2020, będą przyjmowane zgłoszenia w 5 kategoriach 
tematycznych:
• Creative (Fotografia kreacyjna)
• Landscape (Pejzaż)
• Nature (Natura)
• Portrait (Portret)
• Street (Fotografia uliczna)

3.2. Poza kategorią „Creative” nie dopuszcza się stosowania fotomontaży, czyli wplatania w jedną fotografię 
elementów pochodzących z innych zdjęć i dokonywania zmian w kompozycji fotografii przez usuwanie z niej 
jakichkolwiek elementów. Każde zdjęcie noszące ślad tego typu manipulacji może zostać usunięte z konkursu do 
czasu przedstawienia przez autora pliku oryginalnego pliku RAW. W przypadku dyskwalifikacji fotografii, nie 
udziela się zwrotu opłaty za zgłoszenie w skład którego wchodziło zdyskwalifikowane zdjęcie.

3.3. Zgłaszanie zdjęć konkursowych odbywa się jednie drogą elektroniczną, przez prawidłowe wypełnienie 
jednego z formularzy zgłoszeniowych dostępnych na stronie www.hornetphotoawards.com. 

3.4. Przesyłane fotografie muszą być zapisane w formacie JPG, a minimalny wymiar krótszego boku zdjęcia 
wnosi 1000 pikseli. Jedno zdjęcie nie może przekroczyć 2 MB.

3.5. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa osób trzecich, w tym w szczególności dóbr 
osobistych osób trzecich.

3.6 Organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania fotografii zgłaszanej przez uczestnika konkursu do 
innej kategorii niż wynika to ze zgłoszenia.

4. Uczestnictwo w konkursie
4.1. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

4.2. Osoby które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu oraz pracowni-
cy organizatora wraz z najbliższymi członkami ich rodzin nie mogą zgłaszać swego udziału w konkursie.

5. Zgłoszenia
5.1 Aby wziąć udział w Konkursie należy skorzystać z jednego z formularz zgłoszeniowych dostępnych na stronie  
www.hornetphotoawards.com.

5.2 W celu udziału w konkursie konieczne jest poprawne podanie wszystkich wymaganych przez formularz 
zgłoszeniowy danych, ze szczególnym naciskiem na adres  e-mail, który jest gwarantem utrzymania kontaktu 
Organizatora z Uczestnikiem konkursu.

5.3 Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na to, by jego imię i nazwisko zostało podane do 
publicznej wiadomości w przypadku zdobycia wyróżnienia, wygrania jednej z kategorii konkursowych czy 
nadania tytułu FOTOGRAFA ROKU i zdobycia Grand Prix konkursu fotograficznego  HORNET PHOTO AWARDS 
2020.

5.4. Zdjęcia przesłane do konkursu mogą zostać umieszczone na stronie www.hornetphotoawards.com lub 
profilach portali społecznościowych takich jak: Facebook czy Instagram itp. w celu promowania konkursu. 
Opublikowanie nadesłanych zdjęć nie jest jednoznaczne ze zdobyciem wyróżnienia czy przyznaniem jakiejkol-
wiek nagrody konkursowej.

5.5 Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane z trzech fazach:
• EARLY BIRDS – od 1.04.2020 do 30.06.2020 r.
• STANDARD APPLICATION - 1.07. – 31.08.2020
• LAST CALL 1.09 – 31.10.2020
Decydować będzie data i godzina obowiązująca dla Czasu Środkowoeuropejskiego Standardowego (CET).

5.6. Prawidłowe zgłoszenie do konkursu wymaga uiszczenia opłaty rejestracyjnej, która dla każdej z faz wynosi 
odpowiednio:
• EARLY BIRDS - Zgłoszenie pojedyncze (SILNGLE PHOTO) = $10, Zgłoszenie wielu zdjęć (MULTI PHOTO) = $15
• STANDARD APPLICATION - Zgłoszenie pojedyncze (SILNGLE PHOTO) = $15, Zgłoszenie wielu zdjęć (MULTI 
PHOTO) = $20
• LAST CALL - Zgłoszenie pojedyncze (SILNGLE PHOTO) = $20, Zgłoszenie wielu zdjęć (MULTI PHOTO) = $25

5.7. Uczestnik Konkursu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż:
• przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby 
widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie;
• udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnia-
nie fotografii przez Organizatora na stronie www.hornetphotoawards.com na potrzeby realizacji i promocji 
Konkursu, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia i realizacji Konkursu, w tym w 
szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie 
fotografii każdą techniką w tym do produkcji wystawy fotograficznej prezentujących zdjęcia nagrodzone w 
Konkursie, przesyłanie zdjęcia innym podmiotom współpracującym w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób, 
a także na przekazanie zdjęć w celu ich oceny przez Jury;

5.8. Każdy uczestnik może w zgłoszeniu pojedynczym typu SILNGLE PHOTO wysłać jedno zdjęcie, a w zgłoszeniu 
typu MULTI PHOTO do pięciu zdjęć w dowolnie wybranej kategorii lub kilku np.: 1 zdjęcie w kategorii PORTRAIT, 2 
w kategorii LANDSCAPE, 1 w kategorii STREET i 1 w kategorii CREATIVE. Dopuszcza się rejestrację więcej niż 
jednego zgłoszenia danego autora, co oznacza, że Uczestnik może dokonać nieograniczonej ilości zgłoszeń typu 
SILNGLE PHOTO i MULTI PHOTO, jednak każde zgłoszenie podlega opłacie wynikającej z ustaleń Organizatora, 

wyszczególnionych w punkcie 5.6. niniejszego regulaminu.
 
5.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych przez Uczestnika przy 
rejestracji w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu email uniemożliwiającą odszukanie 
Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.

5.10. Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w tym regulaminie Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

5.10.1. Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie 
osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnianie w zakresie określonym w 
niniejszym regulaminie.

5.10.2. Zgadza się na publikację przesłanych zdjęć na stronie www.hornetphotoawards.com oraz na profilach 
portali społecznościowych, takich jak Inastagram czy Facebook związanych z Konkursem.

5.10.3. W przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie, wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne 
wykorzystywanie nagrodzonych fotografii bez ograniczeń
terytorialnych, ilościowych i czasowych oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, kraju zamieszkania w 
materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, na stronie www.hornetphotoawards.com oraz w serwisach 
społcznościowych jak Facebook czy Instagram na profilach związanych z Konkursem, także na ich wykorzysty-
wanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora w tym w szczególności na utrwalanie i zwielokrot-
nianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, 
audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszech-
nianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu 
i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych i Intranecie, TV, w kalendarzu, 
wystawie fotograficznej, publiczne wykonania, wystawienia, wyświetlenia oraz odtworzenia oraz na przygotowy-
wanie na swoje potrzeby, w szczególności na obróbkę redakcyjną i komputerową

5.10.4 Zwalnia Organizatora oraz inne podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu z odpowiedzialności z 
tytułu opublikowania nadesłanych przez siebie fotografii, a w przypadku pokrycia przez w/w podmioty jakichkol-
wiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, o których 
mowa w pkt. 5.10.1 ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty.

5.11. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa w niniejszym Regulaminie 
okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, Uczestnik, w przypadku ewentualnych 
roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie 
związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba 
ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora 
nagrody.
5.12. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 20.12.2020r. na stronie Konkursu www.hornetphotoawards.com 
oraz w serwisach społecznościowych jak Facebook czy Insagram na profilach związanych z konkursem. Ponadto 
wszystkim nagrodzonym wyślemy indywidualne powiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Ocena zdjęć
6.1. Zdjęcia zgłoszone do Konkursu zostaną poddane ocenie przez Jury powołane przez organizatora.

6.2. Jury dokona oceny nadesłanych fotografii po upływie terminu zgłoszeń, biorąc pod uwagę ich oryginalność 
i jakość.

6.3. Po dokonaniu wyboru przez Jury, autorzy wytypowanych zdjęć mogą zostać poproszeni o przesłanie na 

adres hello@hornetphotoawards.com plików cyfrowych zwycięskich fotografii w jakości pozwalającej na ich 
dalsze przetwarzanie na potrzeby realizacji założeń konkursu, a w szczególności wystawy pokonkursowej.              
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, pliki powinny spełniać następujące wymogi:  format JPG (najlepsza 
jakość), kolory w standardzie RGB, rozdzielczość 300 dpi, krótszy bok nie mniej niż 2000 pikseli. Niewywiązanie 
się z niniejszego obowiązku w terminie 5 dni, może zaowocować dyskwalifikacją.

6.4. Jury przyzna następujące tytuły i wyróżnienia:
• Grand Prix i tytuł Fotografa Roku
• 1 miejsce w każdej z pięciu kategorii
• 10 wyróżnień specjalnych

6.5. Organizator zastrzega sobie prawo do do innego podziału nagród przez Jury, a także do możliwości nieprzy-
znania nagrody w danej kategorii oraz do dodatkowego nagrodzenia uczestników.

6.6. Wszystkie decyzje podjęte przez Jury Konkursu są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników. 
W przypadkach spornych nie wyklucza się prawa uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

6.7. Organizator poda do publicznej wiadomości wyniki konkursu, udostępniając imiona i nazwiska finalistów, na 
co Uczestnik wyraża zgodę biorąc udział w Konkursie.

7. Nagrody
7.1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają od Organizatora następujące nagrody.
• zdobywca Grand Prix
- sprzęt fotograficzny o wartości $5000 wg specyfikacji uzgodnionej z nagrodzonym Uczestnikiem
- możliwość zorganizowania oddzielnej ekspozycji fotografii Uczestnika podczas i w miejscu organizacji wystawy 
pokonkursowej
- wydruk w jakości Fine Art zwycięskiej pracy w formacie 50x70 cm lub mniejszym w zależności od preferencji 
Uczestnika

• każdy ze zdobywców 1 miejsca w poszczególnych kategoriach
- sprzęt fotograficzny o wartości $500 wg specyfikacji uzgodnionej z nagrodzonym Uczestnikiem
- ekspozycję zwycięskiej fotografii Uczestnika podczas wystawy pokonkursowej
- wydruk w jakości Fine Art zwycięskiej pracy w formacie 50x70 cm lub mniejszym w zależności od preferencji 
Uczestnika

• każdy ze zdobywców specjalnego wyróżnienia
- wydruk w jakości Fine Art zwycięskiej pracy w formacie 50x70 cm lub mniejszym w zależności od preferencji 
Uczestnika

Ponadto każdy z nagrodzonych i wyróżnionych otrzyma zaproszenie imienne na wernisaż wystawy pokonkurso-
wej.

7.2. Organizator Konkursu oświadcza, że w przypadku nagród o wartości przekraczającej 2.000 zł laureat otrzyma 
ponadto dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości równej wysokości podatku od nagród w Konkursie, nie 
podlegającą wypłacie, która przeznaczona zostanie na zapłatę przez Organizatora zryczałtowanego podatku od 
nagrody zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nagroda podlega opodatko-
waniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych.

7.3. Nagrodzeni Uczestnicy zostaną poinformowani o sposobie odbioru nagrody za pomocą poczty elektronicznej 

nie później niż 20.12.2020r.

7.4. Wszystkie Nagrody zostaną wręczone podczas wernisażu wystawy pokonkursowej. W przypadku nieobecno-
ści nagrodzonego uczestnika, nagroda zostanie dostarczona mu przesyłką kurierską lub w inny bezpieczny 
sposób właściwy dla jego adresu zamieszkania.

7.5. Organizator nie przewiduje ekwiwalentu pieniężnego ani rzeczowego za przyznane nagrody. Ponadto Nagro-
dzonym nie przysługuje prawo do scedowania nagrody na inną osobę.

7.6. Zwycięzcy przysługuje prawo do rezygnacji z nagrody i w takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność 
organizatora.

7.7. Nagrody nieodebrane przed 30.01.2021r. przejdą na własność Organizatora.

7.8. W przypadku nie spełnienia warunków określonych niniejszym Regulaminem lub nieodebranie nagród w 
oznaczonym przez Organizatora terminie, Zwycięzca zostanie zdyskwalifikowany z Konkursu, nagrody przejdą na 
własność Organizatora.

7.9. Brak możliwości przekazania nagrody na skutek podania nieprawidłowych danych przez Zwycięzcę Konkur-
su, Kategorii lub zdobywcę Wyróżnienia Specjalnego, skutkuje dyskwalifikacją z konkursu i przepadkiem nagród 
na rzecz Organizatora.

7.10. Warunkiem wydania nagrody przez Organizatora jest spełnienie wszystkich wymogów zawartych w 
niniejszym Regulaminie.

8. Reklamacje
8.1. Reklamacje związane z niniejszym Konkursem będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej, przesłanej 
na adres Organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia konkursu.

8.2. Prawidłowe zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać pełne dane, takie jak: imię i nazwisko, adres 
zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz dokładny opis przyczyny reklamacji.

8.3. Każdą reklamację rozpatrzy komisja powołana z przez Organizatora, w której skład wejdą przedstawiciele 
Organizatora Konkursu.

8.4. W przypadku nadania reklamacji za pośrednictwem poczty, decyduje data nadania przesyłki do Organizatora.
8.5. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie do 14 dni od daty ich wpływu do siedziby Organizatora.

8.6. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem przesyłki poleconej, 
najpóźniej 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

8.7. Decyzja, którą podejmie Komisja Reklamacyjna co do rozpatrywanej reklamacji, jest ostateczna. Oczywiście 
nie wyklucza to prawa zgłaszającego reklamację do dochodzenia swych roszczeń na drodze postępowania 
sądowego.

9. Postanowienia końcowe
9.1. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1).

9.2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy 
i przyznania, wydania i odbioru nagrody oraz jeśli będzie to konieczne do rozstrzygnięcia postępowania reklama-
cyjnego.

9.3. Administratorem danych jest WIWITAN Justyna Czekaj, ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa, NIP 
6171195143, REGON 301242635, tel. +48 570 642 868.

9.4. Jeśli uczestnik wyrazi stosowne zgody, może otrzymywać newsletter oraz oferty handlowe drogą mailową.

9.5. Regulamin niniejszego konkursu jest dostępny na stronie https://hornetphotoawards.com/terms-and-con-
ditions oraz w siedzibie Organizatora.

9.6. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulami-
nie.

9.7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu 
Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.

9.8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu Konkursu, pod warunkiem, że nie 
naruszy to już nabytych praw Uczestników. Każdą zmianę regulaminu Organizator poda do publicznej wiadomo-
ści na stronie www.hornetphotoawards.com w terminie 14 dni przed jej wprowadzeniem.

9.9. Osoby, które nie spełnią jakiegokolwiek wymogu ujętego w Regulaminie Konkursu lub podadzą nieprawdzi-
we informacje, zostaną zdyskawlifikowane.

9.10. Z tytułu udostępnienia zdjęć na stronie Organizatora www.hornetphotoawards.com oraz na profilach portali 
społecznościowych Uczestnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie.

9.11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.04.2020r.

Organizator
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1. Organizator
1.1. Organizatorem konkursu fotograficznego HORNET PHOTO AWARDS 2020, zwanego dalej Konkursem, jest 
WIWITAN Justyna Czekaj, ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa, NIP 6171195143, REGON 301242635, zwana 
dalej Organizatorem

1.2. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem serwisu internetowego www.hornetphotoawards.com.

2. Czas trwania konkursu
2.1. Konkurs rozpocznie się 1.04.2020 r. i będzie trwać do 31.10.2020 r.

2.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu trwania konkursu o czym poinformuje uczestni-
ków między innymi za pośrednictwem strony internetowej www.hornetphotoawards.com.

2.3. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.4. Zdjęcia zgłaszane do konkursu nie są ograniczone terytorialnie i mogą być wykonywane na terenie całego 
świata.

2.5 Udział w konkursie jest odpłatny

3. Postanowienia ogólne
3.1. W konkursie fotograficznym HORNET PHOTO AWARDS 2020, będą przyjmowane zgłoszenia w 5 kategoriach 
tematycznych:
• Creative (Fotografia kreacyjna)
• Landscape (Pejzaż)
• Nature (Natura)
• Portrait (Portret)
• Street (Fotografia uliczna)

3.2. Poza kategorią „Creative” nie dopuszcza się stosowania fotomontaży, czyli wplatania w jedną fotografię 
elementów pochodzących z innych zdjęć i dokonywania zmian w kompozycji fotografii przez usuwanie z niej 
jakichkolwiek elementów. Każde zdjęcie noszące ślad tego typu manipulacji może zostać usunięte z konkursu do 
czasu przedstawienia przez autora pliku oryginalnego pliku RAW. W przypadku dyskwalifikacji fotografii, nie 
udziela się zwrotu opłaty za zgłoszenie w skład którego wchodziło zdyskwalifikowane zdjęcie.

3.3. Zgłaszanie zdjęć konkursowych odbywa się jednie drogą elektroniczną, przez prawidłowe wypełnienie 
jednego z formularzy zgłoszeniowych dostępnych na stronie www.hornetphotoawards.com. 

3.4. Przesyłane fotografie muszą być zapisane w formacie JPG, a minimalny wymiar krótszego boku zdjęcia 
wnosi 1000 pikseli. Jedno zdjęcie nie może przekroczyć 2 MB.

3.5. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa osób trzecich, w tym w szczególności dóbr 
osobistych osób trzecich.

3.6 Organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania fotografii zgłaszanej przez uczestnika konkursu do 
innej kategorii niż wynika to ze zgłoszenia.

4. Uczestnictwo w konkursie
4.1. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

4.2. Osoby które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu oraz pracowni-
cy organizatora wraz z najbliższymi członkami ich rodzin nie mogą zgłaszać swego udziału w konkursie.

5. Zgłoszenia
5.1 Aby wziąć udział w Konkursie należy skorzystać z jednego z formularz zgłoszeniowych dostępnych na stronie  
www.hornetphotoawards.com.

5.2 W celu udziału w konkursie konieczne jest poprawne podanie wszystkich wymaganych przez formularz 
zgłoszeniowy danych, ze szczególnym naciskiem na adres  e-mail, który jest gwarantem utrzymania kontaktu 
Organizatora z Uczestnikiem konkursu.

5.3 Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na to, by jego imię i nazwisko zostało podane do 
publicznej wiadomości w przypadku zdobycia wyróżnienia, wygrania jednej z kategorii konkursowych czy 
nadania tytułu FOTOGRAFA ROKU i zdobycia Grand Prix konkursu fotograficznego  HORNET PHOTO AWARDS 
2020.

5.4. Zdjęcia przesłane do konkursu mogą zostać umieszczone na stronie www.hornetphotoawards.com lub 
profilach portali społecznościowych takich jak: Facebook czy Instagram itp. w celu promowania konkursu. 
Opublikowanie nadesłanych zdjęć nie jest jednoznaczne ze zdobyciem wyróżnienia czy przyznaniem jakiejkol-
wiek nagrody konkursowej.

5.5 Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane z trzech fazach:
• EARLY BIRDS – od 1.04.2020 do 30.06.2020 r.
• STANDARD APPLICATION - 1.07. – 31.08.2020
• LAST CALL 1.09 – 31.10.2020
Decydować będzie data i godzina obowiązująca dla Czasu Środkowoeuropejskiego Standardowego (CET).

5.6. Prawidłowe zgłoszenie do konkursu wymaga uiszczenia opłaty rejestracyjnej, która dla każdej z faz wynosi 
odpowiednio:
• EARLY BIRDS - Zgłoszenie pojedyncze (SILNGLE PHOTO) = $10, Zgłoszenie wielu zdjęć (MULTI PHOTO) = $15
• STANDARD APPLICATION - Zgłoszenie pojedyncze (SILNGLE PHOTO) = $15, Zgłoszenie wielu zdjęć (MULTI 
PHOTO) = $20
• LAST CALL - Zgłoszenie pojedyncze (SILNGLE PHOTO) = $20, Zgłoszenie wielu zdjęć (MULTI PHOTO) = $25

5.7. Uczestnik Konkursu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż:
• przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby 
widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie;
• udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnia-
nie fotografii przez Organizatora na stronie www.hornetphotoawards.com na potrzeby realizacji i promocji 
Konkursu, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia i realizacji Konkursu, w tym w 
szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie 
fotografii każdą techniką w tym do produkcji wystawy fotograficznej prezentujących zdjęcia nagrodzone w 
Konkursie, przesyłanie zdjęcia innym podmiotom współpracującym w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób, 
a także na przekazanie zdjęć w celu ich oceny przez Jury;

5.8. Każdy uczestnik może w zgłoszeniu pojedynczym typu SILNGLE PHOTO wysłać jedno zdjęcie, a w zgłoszeniu 
typu MULTI PHOTO do pięciu zdjęć w dowolnie wybranej kategorii lub kilku np.: 1 zdjęcie w kategorii PORTRAIT, 2 
w kategorii LANDSCAPE, 1 w kategorii STREET i 1 w kategorii CREATIVE. Dopuszcza się rejestrację więcej niż 
jednego zgłoszenia danego autora, co oznacza, że Uczestnik może dokonać nieograniczonej ilości zgłoszeń typu 
SILNGLE PHOTO i MULTI PHOTO, jednak każde zgłoszenie podlega opłacie wynikającej z ustaleń Organizatora, 

wyszczególnionych w punkcie 5.6. niniejszego regulaminu.
 
5.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych przez Uczestnika przy 
rejestracji w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu email uniemożliwiającą odszukanie 
Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.

5.10. Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w tym regulaminie Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

5.10.1. Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie 
osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnianie w zakresie określonym w 
niniejszym regulaminie.

5.10.2. Zgadza się na publikację przesłanych zdjęć na stronie www.hornetphotoawards.com oraz na profilach 
portali społecznościowych, takich jak Inastagram czy Facebook związanych z Konkursem.

5.10.3. W przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie, wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne 
wykorzystywanie nagrodzonych fotografii bez ograniczeń
terytorialnych, ilościowych i czasowych oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, kraju zamieszkania w 
materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, na stronie www.hornetphotoawards.com oraz w serwisach 
społcznościowych jak Facebook czy Instagram na profilach związanych z Konkursem, także na ich wykorzysty-
wanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora w tym w szczególności na utrwalanie i zwielokrot-
nianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, 
audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszech-
nianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu 
i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych i Intranecie, TV, w kalendarzu, 
wystawie fotograficznej, publiczne wykonania, wystawienia, wyświetlenia oraz odtworzenia oraz na przygotowy-
wanie na swoje potrzeby, w szczególności na obróbkę redakcyjną i komputerową

5.10.4 Zwalnia Organizatora oraz inne podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu z odpowiedzialności z 
tytułu opublikowania nadesłanych przez siebie fotografii, a w przypadku pokrycia przez w/w podmioty jakichkol-
wiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, o których 
mowa w pkt. 5.10.1 ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty.

5.11. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa w niniejszym Regulaminie 
okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, Uczestnik, w przypadku ewentualnych 
roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie 
związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba 
ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora 
nagrody.
5.12. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 20.12.2020r. na stronie Konkursu www.hornetphotoawards.com 
oraz w serwisach społecznościowych jak Facebook czy Insagram na profilach związanych z konkursem. Ponadto 
wszystkim nagrodzonym wyślemy indywidualne powiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Ocena zdjęć
6.1. Zdjęcia zgłoszone do Konkursu zostaną poddane ocenie przez Jury powołane przez organizatora.

6.2. Jury dokona oceny nadesłanych fotografii po upływie terminu zgłoszeń, biorąc pod uwagę ich oryginalność 
i jakość.

6.3. Po dokonaniu wyboru przez Jury, autorzy wytypowanych zdjęć mogą zostać poproszeni o przesłanie na 

adres hello@hornetphotoawards.com plików cyfrowych zwycięskich fotografii w jakości pozwalającej na ich 
dalsze przetwarzanie na potrzeby realizacji założeń konkursu, a w szczególności wystawy pokonkursowej.              
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, pliki powinny spełniać następujące wymogi:  format JPG (najlepsza 
jakość), kolory w standardzie RGB, rozdzielczość 300 dpi, krótszy bok nie mniej niż 2000 pikseli. Niewywiązanie 
się z niniejszego obowiązku w terminie 5 dni, może zaowocować dyskwalifikacją.

6.4. Jury przyzna następujące tytuły i wyróżnienia:
• Grand Prix i tytuł Fotografa Roku
• 1 miejsce w każdej z pięciu kategorii
• 10 wyróżnień specjalnych

6.5. Organizator zastrzega sobie prawo do do innego podziału nagród przez Jury, a także do możliwości nieprzy-
znania nagrody w danej kategorii oraz do dodatkowego nagrodzenia uczestników.

6.6. Wszystkie decyzje podjęte przez Jury Konkursu są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników. 
W przypadkach spornych nie wyklucza się prawa uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

6.7. Organizator poda do publicznej wiadomości wyniki konkursu, udostępniając imiona i nazwiska finalistów, na 
co Uczestnik wyraża zgodę biorąc udział w Konkursie.

7. Nagrody
7.1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają od Organizatora następujące nagrody.
• zdobywca Grand Prix
- sprzęt fotograficzny o wartości $5000 wg specyfikacji uzgodnionej z nagrodzonym Uczestnikiem
- możliwość zorganizowania oddzielnej ekspozycji fotografii Uczestnika podczas i w miejscu organizacji wystawy 
pokonkursowej
- wydruk w jakości Fine Art zwycięskiej pracy w formacie 50x70 cm lub mniejszym w zależności od preferencji 
Uczestnika

• każdy ze zdobywców 1 miejsca w poszczególnych kategoriach
- sprzęt fotograficzny o wartości $500 wg specyfikacji uzgodnionej z nagrodzonym Uczestnikiem
- ekspozycję zwycięskiej fotografii Uczestnika podczas wystawy pokonkursowej
- wydruk w jakości Fine Art zwycięskiej pracy w formacie 50x70 cm lub mniejszym w zależności od preferencji 
Uczestnika

• każdy ze zdobywców specjalnego wyróżnienia
- wydruk w jakości Fine Art zwycięskiej pracy w formacie 50x70 cm lub mniejszym w zależności od preferencji 
Uczestnika

Ponadto każdy z nagrodzonych i wyróżnionych otrzyma zaproszenie imienne na wernisaż wystawy pokonkurso-
wej.

7.2. Organizator Konkursu oświadcza, że w przypadku nagród o wartości przekraczającej 2.000 zł laureat otrzyma 
ponadto dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości równej wysokości podatku od nagród w Konkursie, nie 
podlegającą wypłacie, która przeznaczona zostanie na zapłatę przez Organizatora zryczałtowanego podatku od 
nagrody zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nagroda podlega opodatko-
waniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych.

7.3. Nagrodzeni Uczestnicy zostaną poinformowani o sposobie odbioru nagrody za pomocą poczty elektronicznej 

nie później niż 20.12.2020r.

7.4. Wszystkie Nagrody zostaną wręczone podczas wernisażu wystawy pokonkursowej. W przypadku nieobecno-
ści nagrodzonego uczestnika, nagroda zostanie dostarczona mu przesyłką kurierską lub w inny bezpieczny 
sposób właściwy dla jego adresu zamieszkania.

7.5. Organizator nie przewiduje ekwiwalentu pieniężnego ani rzeczowego za przyznane nagrody. Ponadto Nagro-
dzonym nie przysługuje prawo do scedowania nagrody na inną osobę.

7.6. Zwycięzcy przysługuje prawo do rezygnacji z nagrody i w takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność 
organizatora.

7.7. Nagrody nieodebrane przed 30.01.2021r. przejdą na własność Organizatora.

7.8. W przypadku nie spełnienia warunków określonych niniejszym Regulaminem lub nieodebranie nagród w 
oznaczonym przez Organizatora terminie, Zwycięzca zostanie zdyskwalifikowany z Konkursu, nagrody przejdą na 
własność Organizatora.

7.9. Brak możliwości przekazania nagrody na skutek podania nieprawidłowych danych przez Zwycięzcę Konkur-
su, Kategorii lub zdobywcę Wyróżnienia Specjalnego, skutkuje dyskwalifikacją z konkursu i przepadkiem nagród 
na rzecz Organizatora.

7.10. Warunkiem wydania nagrody przez Organizatora jest spełnienie wszystkich wymogów zawartych w 
niniejszym Regulaminie.

8. Reklamacje
8.1. Reklamacje związane z niniejszym Konkursem będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej, przesłanej 
na adres Organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia konkursu.

8.2. Prawidłowe zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać pełne dane, takie jak: imię i nazwisko, adres 
zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz dokładny opis przyczyny reklamacji.

8.3. Każdą reklamację rozpatrzy komisja powołana z przez Organizatora, w której skład wejdą przedstawiciele 
Organizatora Konkursu.

8.4. W przypadku nadania reklamacji za pośrednictwem poczty, decyduje data nadania przesyłki do Organizatora.
8.5. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie do 14 dni od daty ich wpływu do siedziby Organizatora.

8.6. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem przesyłki poleconej, 
najpóźniej 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

8.7. Decyzja, którą podejmie Komisja Reklamacyjna co do rozpatrywanej reklamacji, jest ostateczna. Oczywiście 
nie wyklucza to prawa zgłaszającego reklamację do dochodzenia swych roszczeń na drodze postępowania 
sądowego.

9. Postanowienia końcowe
9.1. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1).

9.2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy 
i przyznania, wydania i odbioru nagrody oraz jeśli będzie to konieczne do rozstrzygnięcia postępowania reklama-
cyjnego.

9.3. Administratorem danych jest WIWITAN Justyna Czekaj, ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa, NIP 
6171195143, REGON 301242635, tel. +48 570 642 868.

9.4. Jeśli uczestnik wyrazi stosowne zgody, może otrzymywać newsletter oraz oferty handlowe drogą mailową.

9.5. Regulamin niniejszego konkursu jest dostępny na stronie https://hornetphotoawards.com/terms-and-con-
ditions oraz w siedzibie Organizatora.

9.6. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulami-
nie.

9.7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu 
Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.

9.8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu Konkursu, pod warunkiem, że nie 
naruszy to już nabytych praw Uczestników. Każdą zmianę regulaminu Organizator poda do publicznej wiadomo-
ści na stronie www.hornetphotoawards.com w terminie 14 dni przed jej wprowadzeniem.

9.9. Osoby, które nie spełnią jakiegokolwiek wymogu ujętego w Regulaminie Konkursu lub podadzą nieprawdzi-
we informacje, zostaną zdyskawlifikowane.

9.10. Z tytułu udostępnienia zdjęć na stronie Organizatora www.hornetphotoawards.com oraz na profilach portali 
społecznościowych Uczestnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie.

9.11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.04.2020r.

Organizator
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1. Organizator
1.1. Organizatorem konkursu fotograficznego HORNET PHOTO AWARDS 2020, zwanego dalej Konkursem, jest 
WIWITAN Justyna Czekaj, ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa, NIP 6171195143, REGON 301242635, zwana 
dalej Organizatorem

1.2. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem serwisu internetowego www.hornetphotoawards.com.

2. Czas trwania konkursu
2.1. Konkurs rozpocznie się 1.04.2020 r. i będzie trwać do 31.10.2020 r.

2.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu trwania konkursu o czym poinformuje uczestni-
ków między innymi za pośrednictwem strony internetowej www.hornetphotoawards.com.

2.3. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.4. Zdjęcia zgłaszane do konkursu nie są ograniczone terytorialnie i mogą być wykonywane na terenie całego 
świata.

2.5 Udział w konkursie jest odpłatny

3. Postanowienia ogólne
3.1. W konkursie fotograficznym HORNET PHOTO AWARDS 2020, będą przyjmowane zgłoszenia w 5 kategoriach 
tematycznych:
• Creative (Fotografia kreacyjna)
• Landscape (Pejzaż)
• Nature (Natura)
• Portrait (Portret)
• Street (Fotografia uliczna)

3.2. Poza kategorią „Creative” nie dopuszcza się stosowania fotomontaży, czyli wplatania w jedną fotografię 
elementów pochodzących z innych zdjęć i dokonywania zmian w kompozycji fotografii przez usuwanie z niej 
jakichkolwiek elementów. Każde zdjęcie noszące ślad tego typu manipulacji może zostać usunięte z konkursu do 
czasu przedstawienia przez autora pliku oryginalnego pliku RAW. W przypadku dyskwalifikacji fotografii, nie 
udziela się zwrotu opłaty za zgłoszenie w skład którego wchodziło zdyskwalifikowane zdjęcie.

3.3. Zgłaszanie zdjęć konkursowych odbywa się jednie drogą elektroniczną, przez prawidłowe wypełnienie 
jednego z formularzy zgłoszeniowych dostępnych na stronie www.hornetphotoawards.com. 

3.4. Przesyłane fotografie muszą być zapisane w formacie JPG, a minimalny wymiar krótszego boku zdjęcia 
wnosi 1000 pikseli. Jedno zdjęcie nie może przekroczyć 2 MB.

3.5. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa osób trzecich, w tym w szczególności dóbr 
osobistych osób trzecich.

3.6 Organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania fotografii zgłaszanej przez uczestnika konkursu do 
innej kategorii niż wynika to ze zgłoszenia.

4. Uczestnictwo w konkursie
4.1. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

4.2. Osoby które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu oraz pracowni-
cy organizatora wraz z najbliższymi członkami ich rodzin nie mogą zgłaszać swego udziału w konkursie.

5. Zgłoszenia
5.1 Aby wziąć udział w Konkursie należy skorzystać z jednego z formularz zgłoszeniowych dostępnych na stronie  
www.hornetphotoawards.com.

5.2 W celu udziału w konkursie konieczne jest poprawne podanie wszystkich wymaganych przez formularz 
zgłoszeniowy danych, ze szczególnym naciskiem na adres  e-mail, który jest gwarantem utrzymania kontaktu 
Organizatora z Uczestnikiem konkursu.

5.3 Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na to, by jego imię i nazwisko zostało podane do 
publicznej wiadomości w przypadku zdobycia wyróżnienia, wygrania jednej z kategorii konkursowych czy 
nadania tytułu FOTOGRAFA ROKU i zdobycia Grand Prix konkursu fotograficznego  HORNET PHOTO AWARDS 
2020.

5.4. Zdjęcia przesłane do konkursu mogą zostać umieszczone na stronie www.hornetphotoawards.com lub 
profilach portali społecznościowych takich jak: Facebook czy Instagram itp. w celu promowania konkursu. 
Opublikowanie nadesłanych zdjęć nie jest jednoznaczne ze zdobyciem wyróżnienia czy przyznaniem jakiejkol-
wiek nagrody konkursowej.

5.5 Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane z trzech fazach:
• EARLY BIRDS – od 1.04.2020 do 30.06.2020 r.
• STANDARD APPLICATION - 1.07. – 31.08.2020
• LAST CALL 1.09 – 31.10.2020
Decydować będzie data i godzina obowiązująca dla Czasu Środkowoeuropejskiego Standardowego (CET).

5.6. Prawidłowe zgłoszenie do konkursu wymaga uiszczenia opłaty rejestracyjnej, która dla każdej z faz wynosi 
odpowiednio:
• EARLY BIRDS - Zgłoszenie pojedyncze (SILNGLE PHOTO) = $10, Zgłoszenie wielu zdjęć (MULTI PHOTO) = $15
• STANDARD APPLICATION - Zgłoszenie pojedyncze (SILNGLE PHOTO) = $15, Zgłoszenie wielu zdjęć (MULTI 
PHOTO) = $20
• LAST CALL - Zgłoszenie pojedyncze (SILNGLE PHOTO) = $20, Zgłoszenie wielu zdjęć (MULTI PHOTO) = $25

5.7. Uczestnik Konkursu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż:
• przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby 
widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie;
• udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnia-
nie fotografii przez Organizatora na stronie www.hornetphotoawards.com na potrzeby realizacji i promocji 
Konkursu, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia i realizacji Konkursu, w tym w 
szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie 
fotografii każdą techniką w tym do produkcji wystawy fotograficznej prezentujących zdjęcia nagrodzone w 
Konkursie, przesyłanie zdjęcia innym podmiotom współpracującym w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób, 
a także na przekazanie zdjęć w celu ich oceny przez Jury;

5.8. Każdy uczestnik może w zgłoszeniu pojedynczym typu SILNGLE PHOTO wysłać jedno zdjęcie, a w zgłoszeniu 
typu MULTI PHOTO do pięciu zdjęć w dowolnie wybranej kategorii lub kilku np.: 1 zdjęcie w kategorii PORTRAIT, 2 
w kategorii LANDSCAPE, 1 w kategorii STREET i 1 w kategorii CREATIVE. Dopuszcza się rejestrację więcej niż 
jednego zgłoszenia danego autora, co oznacza, że Uczestnik może dokonać nieograniczonej ilości zgłoszeń typu 
SILNGLE PHOTO i MULTI PHOTO, jednak każde zgłoszenie podlega opłacie wynikającej z ustaleń Organizatora, 

wyszczególnionych w punkcie 5.6. niniejszego regulaminu.
 
5.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych przez Uczestnika przy 
rejestracji w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu email uniemożliwiającą odszukanie 
Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.

5.10. Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w tym regulaminie Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

5.10.1. Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie 
osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnianie w zakresie określonym w 
niniejszym regulaminie.

5.10.2. Zgadza się na publikację przesłanych zdjęć na stronie www.hornetphotoawards.com oraz na profilach 
portali społecznościowych, takich jak Inastagram czy Facebook związanych z Konkursem.

5.10.3. W przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie, wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne 
wykorzystywanie nagrodzonych fotografii bez ograniczeń
terytorialnych, ilościowych i czasowych oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, kraju zamieszkania w 
materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, na stronie www.hornetphotoawards.com oraz w serwisach 
społcznościowych jak Facebook czy Instagram na profilach związanych z Konkursem, także na ich wykorzysty-
wanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora w tym w szczególności na utrwalanie i zwielokrot-
nianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, 
audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszech-
nianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu 
i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych i Intranecie, TV, w kalendarzu, 
wystawie fotograficznej, publiczne wykonania, wystawienia, wyświetlenia oraz odtworzenia oraz na przygotowy-
wanie na swoje potrzeby, w szczególności na obróbkę redakcyjną i komputerową

5.10.4 Zwalnia Organizatora oraz inne podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu z odpowiedzialności z 
tytułu opublikowania nadesłanych przez siebie fotografii, a w przypadku pokrycia przez w/w podmioty jakichkol-
wiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, o których 
mowa w pkt. 5.10.1 ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty.

5.11. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa w niniejszym Regulaminie 
okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, Uczestnik, w przypadku ewentualnych 
roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie 
związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba 
ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora 
nagrody.
5.12. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 20.12.2020r. na stronie Konkursu www.hornetphotoawards.com 
oraz w serwisach społecznościowych jak Facebook czy Insagram na profilach związanych z konkursem. Ponadto 
wszystkim nagrodzonym wyślemy indywidualne powiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Ocena zdjęć
6.1. Zdjęcia zgłoszone do Konkursu zostaną poddane ocenie przez Jury powołane przez organizatora.

6.2. Jury dokona oceny nadesłanych fotografii po upływie terminu zgłoszeń, biorąc pod uwagę ich oryginalność 
i jakość.

6.3. Po dokonaniu wyboru przez Jury, autorzy wytypowanych zdjęć mogą zostać poproszeni o przesłanie na 

adres hello@hornetphotoawards.com plików cyfrowych zwycięskich fotografii w jakości pozwalającej na ich 
dalsze przetwarzanie na potrzeby realizacji założeń konkursu, a w szczególności wystawy pokonkursowej.              
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, pliki powinny spełniać następujące wymogi:  format JPG (najlepsza 
jakość), kolory w standardzie RGB, rozdzielczość 300 dpi, krótszy bok nie mniej niż 2000 pikseli. Niewywiązanie 
się z niniejszego obowiązku w terminie 5 dni, może zaowocować dyskwalifikacją.

6.4. Jury przyzna następujące tytuły i wyróżnienia:
• Grand Prix i tytuł Fotografa Roku
• 1 miejsce w każdej z pięciu kategorii
• 10 wyróżnień specjalnych

6.5. Organizator zastrzega sobie prawo do do innego podziału nagród przez Jury, a także do możliwości nieprzy-
znania nagrody w danej kategorii oraz do dodatkowego nagrodzenia uczestników.

6.6. Wszystkie decyzje podjęte przez Jury Konkursu są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników. 
W przypadkach spornych nie wyklucza się prawa uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

6.7. Organizator poda do publicznej wiadomości wyniki konkursu, udostępniając imiona i nazwiska finalistów, na 
co Uczestnik wyraża zgodę biorąc udział w Konkursie.

7. Nagrody
7.1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają od Organizatora następujące nagrody.
• zdobywca Grand Prix
- sprzęt fotograficzny o wartości $5000 wg specyfikacji uzgodnionej z nagrodzonym Uczestnikiem
- możliwość zorganizowania oddzielnej ekspozycji fotografii Uczestnika podczas i w miejscu organizacji wystawy 
pokonkursowej
- wydruk w jakości Fine Art zwycięskiej pracy w formacie 50x70 cm lub mniejszym w zależności od preferencji 
Uczestnika

• każdy ze zdobywców 1 miejsca w poszczególnych kategoriach
- sprzęt fotograficzny o wartości $500 wg specyfikacji uzgodnionej z nagrodzonym Uczestnikiem
- ekspozycję zwycięskiej fotografii Uczestnika podczas wystawy pokonkursowej
- wydruk w jakości Fine Art zwycięskiej pracy w formacie 50x70 cm lub mniejszym w zależności od preferencji 
Uczestnika

• każdy ze zdobywców specjalnego wyróżnienia
- wydruk w jakości Fine Art zwycięskiej pracy w formacie 50x70 cm lub mniejszym w zależności od preferencji 
Uczestnika

Ponadto każdy z nagrodzonych i wyróżnionych otrzyma zaproszenie imienne na wernisaż wystawy pokonkurso-
wej.

7.2. Organizator Konkursu oświadcza, że w przypadku nagród o wartości przekraczającej 2.000 zł laureat otrzyma 
ponadto dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości równej wysokości podatku od nagród w Konkursie, nie 
podlegającą wypłacie, która przeznaczona zostanie na zapłatę przez Organizatora zryczałtowanego podatku od 
nagrody zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nagroda podlega opodatko-
waniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych.

7.3. Nagrodzeni Uczestnicy zostaną poinformowani o sposobie odbioru nagrody za pomocą poczty elektronicznej 

nie później niż 20.12.2020r.

7.4. Wszystkie Nagrody zostaną wręczone podczas wernisażu wystawy pokonkursowej. W przypadku nieobecno-
ści nagrodzonego uczestnika, nagroda zostanie dostarczona mu przesyłką kurierską lub w inny bezpieczny 
sposób właściwy dla jego adresu zamieszkania.

7.5. Organizator nie przewiduje ekwiwalentu pieniężnego ani rzeczowego za przyznane nagrody. Ponadto Nagro-
dzonym nie przysługuje prawo do scedowania nagrody na inną osobę.

7.6. Zwycięzcy przysługuje prawo do rezygnacji z nagrody i w takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność 
organizatora.

7.7. Nagrody nieodebrane przed 30.01.2021r. przejdą na własność Organizatora.

7.8. W przypadku nie spełnienia warunków określonych niniejszym Regulaminem lub nieodebranie nagród w 
oznaczonym przez Organizatora terminie, Zwycięzca zostanie zdyskwalifikowany z Konkursu, nagrody przejdą na 
własność Organizatora.

7.9. Brak możliwości przekazania nagrody na skutek podania nieprawidłowych danych przez Zwycięzcę Konkur-
su, Kategorii lub zdobywcę Wyróżnienia Specjalnego, skutkuje dyskwalifikacją z konkursu i przepadkiem nagród 
na rzecz Organizatora.

7.10. Warunkiem wydania nagrody przez Organizatora jest spełnienie wszystkich wymogów zawartych w 
niniejszym Regulaminie.

8. Reklamacje
8.1. Reklamacje związane z niniejszym Konkursem będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej, przesłanej 
na adres Organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia konkursu.

8.2. Prawidłowe zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać pełne dane, takie jak: imię i nazwisko, adres 
zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz dokładny opis przyczyny reklamacji.

8.3. Każdą reklamację rozpatrzy komisja powołana z przez Organizatora, w której skład wejdą przedstawiciele 
Organizatora Konkursu.

8.4. W przypadku nadania reklamacji za pośrednictwem poczty, decyduje data nadania przesyłki do Organizatora.
8.5. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie do 14 dni od daty ich wpływu do siedziby Organizatora.

8.6. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem przesyłki poleconej, 
najpóźniej 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

8.7. Decyzja, którą podejmie Komisja Reklamacyjna co do rozpatrywanej reklamacji, jest ostateczna. Oczywiście 
nie wyklucza to prawa zgłaszającego reklamację do dochodzenia swych roszczeń na drodze postępowania 
sądowego.

9. Postanowienia końcowe
9.1. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1).

9.2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy 
i przyznania, wydania i odbioru nagrody oraz jeśli będzie to konieczne do rozstrzygnięcia postępowania reklama-
cyjnego.

9.3. Administratorem danych jest WIWITAN Justyna Czekaj, ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa, NIP 
6171195143, REGON 301242635, tel. +48 570 642 868.

9.4. Jeśli uczestnik wyrazi stosowne zgody, może otrzymywać newsletter oraz oferty handlowe drogą mailową.

9.5. Regulamin niniejszego konkursu jest dostępny na stronie https://hornetphotoawards.com/terms-and-con-
ditions oraz w siedzibie Organizatora.

9.6. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulami-
nie.

9.7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu 
Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.

9.8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu Konkursu, pod warunkiem, że nie 
naruszy to już nabytych praw Uczestników. Każdą zmianę regulaminu Organizator poda do publicznej wiadomo-
ści na stronie www.hornetphotoawards.com w terminie 14 dni przed jej wprowadzeniem.

9.9. Osoby, które nie spełnią jakiegokolwiek wymogu ujętego w Regulaminie Konkursu lub podadzą nieprawdzi-
we informacje, zostaną zdyskawlifikowane.

9.10. Z tytułu udostępnienia zdjęć na stronie Organizatora www.hornetphotoawards.com oraz na profilach portali 
społecznościowych Uczestnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie.

9.11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.04.2020r.

Organizator
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1. Organizator
1.1. Organizatorem konkursu fotograficznego HORNET PHOTO AWARDS 2020, zwanego dalej Konkursem, jest 
WIWITAN Justyna Czekaj, ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa, NIP 6171195143, REGON 301242635, zwana 
dalej Organizatorem

1.2. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem serwisu internetowego www.hornetphotoawards.com.

2. Czas trwania konkursu
2.1. Konkurs rozpocznie się 1.04.2020 r. i będzie trwać do 31.10.2020 r.

2.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu trwania konkursu o czym poinformuje uczestni-
ków między innymi za pośrednictwem strony internetowej www.hornetphotoawards.com.

2.3. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.4. Zdjęcia zgłaszane do konkursu nie są ograniczone terytorialnie i mogą być wykonywane na terenie całego 
świata.

2.5 Udział w konkursie jest odpłatny

3. Postanowienia ogólne
3.1. W konkursie fotograficznym HORNET PHOTO AWARDS 2020, będą przyjmowane zgłoszenia w 5 kategoriach 
tematycznych:
• Creative (Fotografia kreacyjna)
• Landscape (Pejzaż)
• Nature (Natura)
• Portrait (Portret)
• Street (Fotografia uliczna)

3.2. Poza kategorią „Creative” nie dopuszcza się stosowania fotomontaży, czyli wplatania w jedną fotografię 
elementów pochodzących z innych zdjęć i dokonywania zmian w kompozycji fotografii przez usuwanie z niej 
jakichkolwiek elementów. Każde zdjęcie noszące ślad tego typu manipulacji może zostać usunięte z konkursu do 
czasu przedstawienia przez autora pliku oryginalnego pliku RAW. W przypadku dyskwalifikacji fotografii, nie 
udziela się zwrotu opłaty za zgłoszenie w skład którego wchodziło zdyskwalifikowane zdjęcie.

3.3. Zgłaszanie zdjęć konkursowych odbywa się jednie drogą elektroniczną, przez prawidłowe wypełnienie 
jednego z formularzy zgłoszeniowych dostępnych na stronie www.hornetphotoawards.com. 

3.4. Przesyłane fotografie muszą być zapisane w formacie JPG, a minimalny wymiar krótszego boku zdjęcia 
wnosi 1000 pikseli. Jedno zdjęcie nie może przekroczyć 2 MB.

3.5. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa osób trzecich, w tym w szczególności dóbr 
osobistych osób trzecich.

3.6 Organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania fotografii zgłaszanej przez uczestnika konkursu do 
innej kategorii niż wynika to ze zgłoszenia.

4. Uczestnictwo w konkursie
4.1. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

4.2. Osoby które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu oraz pracowni-
cy organizatora wraz z najbliższymi członkami ich rodzin nie mogą zgłaszać swego udziału w konkursie.

5. Zgłoszenia
5.1 Aby wziąć udział w Konkursie należy skorzystać z jednego z formularz zgłoszeniowych dostępnych na stronie  
www.hornetphotoawards.com.

5.2 W celu udziału w konkursie konieczne jest poprawne podanie wszystkich wymaganych przez formularz 
zgłoszeniowy danych, ze szczególnym naciskiem na adres  e-mail, który jest gwarantem utrzymania kontaktu 
Organizatora z Uczestnikiem konkursu.

5.3 Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na to, by jego imię i nazwisko zostało podane do 
publicznej wiadomości w przypadku zdobycia wyróżnienia, wygrania jednej z kategorii konkursowych czy 
nadania tytułu FOTOGRAFA ROKU i zdobycia Grand Prix konkursu fotograficznego  HORNET PHOTO AWARDS 
2020.

5.4. Zdjęcia przesłane do konkursu mogą zostać umieszczone na stronie www.hornetphotoawards.com lub 
profilach portali społecznościowych takich jak: Facebook czy Instagram itp. w celu promowania konkursu. 
Opublikowanie nadesłanych zdjęć nie jest jednoznaczne ze zdobyciem wyróżnienia czy przyznaniem jakiejkol-
wiek nagrody konkursowej.

5.5 Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane z trzech fazach:
• EARLY BIRDS – od 1.04.2020 do 30.06.2020 r.
• STANDARD APPLICATION - 1.07. – 31.08.2020
• LAST CALL 1.09 – 31.10.2020
Decydować będzie data i godzina obowiązująca dla Czasu Środkowoeuropejskiego Standardowego (CET).

5.6. Prawidłowe zgłoszenie do konkursu wymaga uiszczenia opłaty rejestracyjnej, która dla każdej z faz wynosi 
odpowiednio:
• EARLY BIRDS - Zgłoszenie pojedyncze (SILNGLE PHOTO) = $10, Zgłoszenie wielu zdjęć (MULTI PHOTO) = $15
• STANDARD APPLICATION - Zgłoszenie pojedyncze (SILNGLE PHOTO) = $15, Zgłoszenie wielu zdjęć (MULTI 
PHOTO) = $20
• LAST CALL - Zgłoszenie pojedyncze (SILNGLE PHOTO) = $20, Zgłoszenie wielu zdjęć (MULTI PHOTO) = $25

5.7. Uczestnik Konkursu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż:
• przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby 
widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie;
• udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnia-
nie fotografii przez Organizatora na stronie www.hornetphotoawards.com na potrzeby realizacji i promocji 
Konkursu, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia i realizacji Konkursu, w tym w 
szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie 
fotografii każdą techniką w tym do produkcji wystawy fotograficznej prezentujących zdjęcia nagrodzone w 
Konkursie, przesyłanie zdjęcia innym podmiotom współpracującym w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób, 
a także na przekazanie zdjęć w celu ich oceny przez Jury;

5.8. Każdy uczestnik może w zgłoszeniu pojedynczym typu SILNGLE PHOTO wysłać jedno zdjęcie, a w zgłoszeniu 
typu MULTI PHOTO do pięciu zdjęć w dowolnie wybranej kategorii lub kilku np.: 1 zdjęcie w kategorii PORTRAIT, 2 
w kategorii LANDSCAPE, 1 w kategorii STREET i 1 w kategorii CREATIVE. Dopuszcza się rejestrację więcej niż 
jednego zgłoszenia danego autora, co oznacza, że Uczestnik może dokonać nieograniczonej ilości zgłoszeń typu 
SILNGLE PHOTO i MULTI PHOTO, jednak każde zgłoszenie podlega opłacie wynikającej z ustaleń Organizatora, 

wyszczególnionych w punkcie 5.6. niniejszego regulaminu.
 
5.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych przez Uczestnika przy 
rejestracji w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu email uniemożliwiającą odszukanie 
Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.

5.10. Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w tym regulaminie Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

5.10.1. Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie 
osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnianie w zakresie określonym w 
niniejszym regulaminie.

5.10.2. Zgadza się na publikację przesłanych zdjęć na stronie www.hornetphotoawards.com oraz na profilach 
portali społecznościowych, takich jak Inastagram czy Facebook związanych z Konkursem.

5.10.3. W przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie, wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne 
wykorzystywanie nagrodzonych fotografii bez ograniczeń
terytorialnych, ilościowych i czasowych oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, kraju zamieszkania w 
materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, na stronie www.hornetphotoawards.com oraz w serwisach 
społcznościowych jak Facebook czy Instagram na profilach związanych z Konkursem, także na ich wykorzysty-
wanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora w tym w szczególności na utrwalanie i zwielokrot-
nianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, 
audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszech-
nianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu 
i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych i Intranecie, TV, w kalendarzu, 
wystawie fotograficznej, publiczne wykonania, wystawienia, wyświetlenia oraz odtworzenia oraz na przygotowy-
wanie na swoje potrzeby, w szczególności na obróbkę redakcyjną i komputerową

5.10.4 Zwalnia Organizatora oraz inne podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu z odpowiedzialności z 
tytułu opublikowania nadesłanych przez siebie fotografii, a w przypadku pokrycia przez w/w podmioty jakichkol-
wiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, o których 
mowa w pkt. 5.10.1 ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty.

5.11. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa w niniejszym Regulaminie 
okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, Uczestnik, w przypadku ewentualnych 
roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie 
związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba 
ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora 
nagrody.
5.12. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 20.12.2020r. na stronie Konkursu www.hornetphotoawards.com 
oraz w serwisach społecznościowych jak Facebook czy Insagram na profilach związanych z konkursem. Ponadto 
wszystkim nagrodzonym wyślemy indywidualne powiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Ocena zdjęć
6.1. Zdjęcia zgłoszone do Konkursu zostaną poddane ocenie przez Jury powołane przez organizatora.

6.2. Jury dokona oceny nadesłanych fotografii po upływie terminu zgłoszeń, biorąc pod uwagę ich oryginalność 
i jakość.

6.3. Po dokonaniu wyboru przez Jury, autorzy wytypowanych zdjęć mogą zostać poproszeni o przesłanie na 

adres hello@hornetphotoawards.com plików cyfrowych zwycięskich fotografii w jakości pozwalającej na ich 
dalsze przetwarzanie na potrzeby realizacji założeń konkursu, a w szczególności wystawy pokonkursowej.              
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, pliki powinny spełniać następujące wymogi:  format JPG (najlepsza 
jakość), kolory w standardzie RGB, rozdzielczość 300 dpi, krótszy bok nie mniej niż 2000 pikseli. Niewywiązanie 
się z niniejszego obowiązku w terminie 5 dni, może zaowocować dyskwalifikacją.

6.4. Jury przyzna następujące tytuły i wyróżnienia:
• Grand Prix i tytuł Fotografa Roku
• 1 miejsce w każdej z pięciu kategorii
• 10 wyróżnień specjalnych

6.5. Organizator zastrzega sobie prawo do do innego podziału nagród przez Jury, a także do możliwości nieprzy-
znania nagrody w danej kategorii oraz do dodatkowego nagrodzenia uczestników.

6.6. Wszystkie decyzje podjęte przez Jury Konkursu są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników. 
W przypadkach spornych nie wyklucza się prawa uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

6.7. Organizator poda do publicznej wiadomości wyniki konkursu, udostępniając imiona i nazwiska finalistów, na 
co Uczestnik wyraża zgodę biorąc udział w Konkursie.

7. Nagrody
7.1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają od Organizatora następujące nagrody.
• zdobywca Grand Prix
- sprzęt fotograficzny o wartości $5000 wg specyfikacji uzgodnionej z nagrodzonym Uczestnikiem
- możliwość zorganizowania oddzielnej ekspozycji fotografii Uczestnika podczas i w miejscu organizacji wystawy 
pokonkursowej
- wydruk w jakości Fine Art zwycięskiej pracy w formacie 50x70 cm lub mniejszym w zależności od preferencji 
Uczestnika

• każdy ze zdobywców 1 miejsca w poszczególnych kategoriach
- sprzęt fotograficzny o wartości $500 wg specyfikacji uzgodnionej z nagrodzonym Uczestnikiem
- ekspozycję zwycięskiej fotografii Uczestnika podczas wystawy pokonkursowej
- wydruk w jakości Fine Art zwycięskiej pracy w formacie 50x70 cm lub mniejszym w zależności od preferencji 
Uczestnika

• każdy ze zdobywców specjalnego wyróżnienia
- wydruk w jakości Fine Art zwycięskiej pracy w formacie 50x70 cm lub mniejszym w zależności od preferencji 
Uczestnika

Ponadto każdy z nagrodzonych i wyróżnionych otrzyma zaproszenie imienne na wernisaż wystawy pokonkurso-
wej.

7.2. Organizator Konkursu oświadcza, że w przypadku nagród o wartości przekraczającej 2.000 zł laureat otrzyma 
ponadto dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości równej wysokości podatku od nagród w Konkursie, nie 
podlegającą wypłacie, która przeznaczona zostanie na zapłatę przez Organizatora zryczałtowanego podatku od 
nagrody zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nagroda podlega opodatko-
waniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych.

7.3. Nagrodzeni Uczestnicy zostaną poinformowani o sposobie odbioru nagrody za pomocą poczty elektronicznej 

nie później niż 20.12.2020r.

7.4. Wszystkie Nagrody zostaną wręczone podczas wernisażu wystawy pokonkursowej. W przypadku nieobecno-
ści nagrodzonego uczestnika, nagroda zostanie dostarczona mu przesyłką kurierską lub w inny bezpieczny 
sposób właściwy dla jego adresu zamieszkania.

7.5. Organizator nie przewiduje ekwiwalentu pieniężnego ani rzeczowego za przyznane nagrody. Ponadto Nagro-
dzonym nie przysługuje prawo do scedowania nagrody na inną osobę.

7.6. Zwycięzcy przysługuje prawo do rezygnacji z nagrody i w takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność 
organizatora.

7.7. Nagrody nieodebrane przed 30.01.2021r. przejdą na własność Organizatora.

7.8. W przypadku nie spełnienia warunków określonych niniejszym Regulaminem lub nieodebranie nagród w 
oznaczonym przez Organizatora terminie, Zwycięzca zostanie zdyskwalifikowany z Konkursu, nagrody przejdą na 
własność Organizatora.

7.9. Brak możliwości przekazania nagrody na skutek podania nieprawidłowych danych przez Zwycięzcę Konkur-
su, Kategorii lub zdobywcę Wyróżnienia Specjalnego, skutkuje dyskwalifikacją z konkursu i przepadkiem nagród 
na rzecz Organizatora.

7.10. Warunkiem wydania nagrody przez Organizatora jest spełnienie wszystkich wymogów zawartych w 
niniejszym Regulaminie.

8. Reklamacje
8.1. Reklamacje związane z niniejszym Konkursem będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej, przesłanej 
na adres Organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia konkursu.

8.2. Prawidłowe zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać pełne dane, takie jak: imię i nazwisko, adres 
zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz dokładny opis przyczyny reklamacji.

8.3. Każdą reklamację rozpatrzy komisja powołana z przez Organizatora, w której skład wejdą przedstawiciele 
Organizatora Konkursu.

8.4. W przypadku nadania reklamacji za pośrednictwem poczty, decyduje data nadania przesyłki do Organizatora.
8.5. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie do 14 dni od daty ich wpływu do siedziby Organizatora.

8.6. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem przesyłki poleconej, 
najpóźniej 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

8.7. Decyzja, którą podejmie Komisja Reklamacyjna co do rozpatrywanej reklamacji, jest ostateczna. Oczywiście 
nie wyklucza to prawa zgłaszającego reklamację do dochodzenia swych roszczeń na drodze postępowania 
sądowego.

9. Postanowienia końcowe
9.1. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1).

9.2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy 
i przyznania, wydania i odbioru nagrody oraz jeśli będzie to konieczne do rozstrzygnięcia postępowania reklama-
cyjnego.

9.3. Administratorem danych jest WIWITAN Justyna Czekaj, ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa, NIP 
6171195143, REGON 301242635, tel. +48 570 642 868.

9.4. Jeśli uczestnik wyrazi stosowne zgody, może otrzymywać newsletter oraz oferty handlowe drogą mailową.

9.5. Regulamin niniejszego konkursu jest dostępny na stronie https://hornetphotoawards.com/terms-and-con-
ditions oraz w siedzibie Organizatora.

9.6. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulami-
nie.

9.7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu 
Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.

9.8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu Konkursu, pod warunkiem, że nie 
naruszy to już nabytych praw Uczestników. Każdą zmianę regulaminu Organizator poda do publicznej wiadomo-
ści na stronie www.hornetphotoawards.com w terminie 14 dni przed jej wprowadzeniem.

9.9. Osoby, które nie spełnią jakiegokolwiek wymogu ujętego w Regulaminie Konkursu lub podadzą nieprawdzi-
we informacje, zostaną zdyskawlifikowane.

9.10. Z tytułu udostępnienia zdjęć na stronie Organizatora www.hornetphotoawards.com oraz na profilach portali 
społecznościowych Uczestnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie.

9.11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.04.2020r.

Organizator


