Regulamin Fotospaceru Magazynu Fotograficznego Radia Łódź po dawnym
Komisariacie I Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przy al. Kościuszki 19 w Łodzi oraz
konkursu na najlepsze zdjęcia wykonane podczas Fotospaceru.
§1.Postanowienia ogólne
1. Organizatorem przedsięwzięcia pod nazwą: Fotospacer Magazynu Fotograficznego Radia
Łódź zwanego dalej Fotospacerem MF #2 oraz konkursu na najlepsze zdjęcie wnętrz
dawnego Komisariatu I KMP przy al. Kościuszki 19 w Łodzi jest Polskie Radio Regionalna
Rozgłośnia w Łodzi "Radio Łódź" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza
130, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi; XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000144209, NIP: 725-00-32-743, Regon: 470791055, kapitał zakładowy w
wysokości 942.300 zł w całości opłacony (dalej: "Organizator").
2. Fotospacer MF #2 polega na przemieszczaniu się biorących w Fotospacerze MF #2
uczestników w wyznaczonych przez organizatora grupach, oraz wskazanym przez
Organizatora czasie i miejscu w celu wykonania fotografii wnętrz budynku dawnego
Komisariatu I KMP w Łodzi. Wykonane fotografie zostaną wykorzystane w Konkursie, w
ramach którego dokonany zostanie wybór najciekawszego zdjęcia z Fotospaceru MF #2,
wykonanego we wnętrzach dawnego Komisariatu I KMP w Łodzi w dniu 19.03.2016 r.
§ 2. Warunki uczestnictwa w Fotospacerze MF #2
1. Fotospacer MF #2 odbędzie się w dawnym Komisariacie I KMP w Łodzi, który będzie
otwarty dla uczestników Fotospaceru MF #2 w dniu 19.03.2016 r. w godzinach 10.00 – 15.00.
2. Warunkiem wzięcia udziału w Fotospacerze MF #2 po dawnym Komisariacie I KMP w
Łodzi jest konieczność wcześniejszego zgłoszenia swojego udziału zgodnie z § 3
Regulaminu.
3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Fotospacerze MF #2 w towarzystwie
rodziców/prawnych opiekunów.
4. Po wnętrzach budynku dawnego Komisariatu KMP w Łodzi uczestnicy będą się poruszać
w obecności osoby wskazanej przez Organizatora. Przedmiotem fotografii będą wnętrza
Komisariatu, w tym w szczególności detale architektoniczne itd. Do dyspozycji uczestników
Fotospaceru MF #2 zostaną udostępnione także częściowo korytarze i pomieszczenia
niedostępne na co dzień dla ówczesnych interesantów komisariatu.
5. Uczestnicy Fotospaceru MF #2 są uprawnieni do wstępu jedynie do pomieszczeń
wskazanych przez Organizatora. Pomieszczenia niedostępne dla uczestników będą oznaczone
dodatkową informacją o zakazie wstępu.
6. Na terenie budynku dawnego Komisariatu I KMP w Łodzi, w jednym momencie
przebywać będzie do 10 uczestników Fotospaceru MF #2. Organizator wyznaczy pięć grup
po 10 osób. Każda z grup będzie miała jedną godzinę na zrobienie fotografii. Grupy będą
startowały o godz. 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00.

§ 3. Zgłoszenia udziału w Fotospacerze MF #2
1. Zgłoszenie uczestnika na Fotospacer MF #2 polega na wysłaniu maila ze swoim imieniem i
nazwiskiem oraz numerem telefonu na adres: magazyn.fotograficzny@radiolodz.pl. W tytule
koniecznie wpisując "Zgłoszenie na Fotospacer MF 2". Organizator zastrzega limit
uczestników Fotospaceru MF #2 do 50 uczestników łącznie. Obowiązuje zasada
pierwszeństwa zgłoszeń.
2. Jedna osoba, w zgłoszeniu może wskazać jedynie siebie, z wyłączeniem sytuacji gdy
zgłoszenie dotyczy osób niepełnoletnich. Wówczas zgłoszenie będzie realizowane przez
przedstawiciela ustawowego. Zapisy na "Fotospacer MF #2" po dawnym Komisariacie I
KMP w Łodzi rozpoczynają się 13.03.2016 r. po Magazynie Fotograficznym Radia Łódź i
zakończą się 17.03.2016 r. o godz. 12:00.
3. Informację o zakwalifikowaniu do grupy oraz godzinie rozpoczęcia Fotospaceru MF #2,
każdy uczestnik otrzyma drogą mailową najpóźniej do dnia 18.03.2016 r. do godz. 12:00.
4. Przy wejściu na teren objęty Fotospacerem MF #2 organizator sprawdzać będzie listę
zgłoszonych, dlatego każdy z uczestników zobowiązany jest okazać dowód tożsamości oraz
zgłosić się na Fotospacer MF #2 minimum kwadrans przed planowaną dla danej grupy
godziną jego rozpoczęcia.
§ 4. Warunki konkursu na trzy najlepsze zdjęcia z Fotospaceru MF #2
1. Uczestnicy konkursu:
a) w konkursie mogą wziąć udział tylko uczestnicy akcji Fotospacer MF #2,
b) w konkursie mogą brać udział wyłącznie zdjęcia zrobione podczas akcji Fotospacer MF #2
w dawnym Komisariacie I KMP w Łodzi, w dniu 19.03.2016 r.,
c) w konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy firmy Polskie Radio
Regionalna Rozgłośnia w Łodzi "Radio Łódź" SA oraz członkowie ich rodzin.
2. Zasady uczestnictwa w konkursie:
a) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie jednego zdjęcia zrobionego podczas
Fotospaceru MF #2 w wersji cyfrowej w dawnym Komisariacie I KMP w Łodzi do redakcji
Magazynu Fotograficznego Radia Łódź na adres: magazyn.fotograficzny@radiolodz.pl,
koniecznie z dopiskiem w tytule maila: "Fotospacer MF #2 - konkurs". W mailu powinno
znaleźć się zdjęcie, które będzie brało udział w konkursie, imię i nazwisko autora oraz telefon
kontaktowy.
b) Wysyłając zdjęcie, które pozostaje własnością uczestnika Fotospaceru MF #2, zgadza się
on na wzięcie udziału w konkursie. Termin wysłania zdjęcia biorącego udział w konkursie to
od 20.03.2016 r. do 25.03.2016 r. do godz. 12.00.
c) Wysyłając zdjęcie, które pozostają własnością uczestnika Fotospaceru MF #2, zgadza się
on na nieograniczoną w czasie publikację zdjęcia na łamach portalu radiolodz.pl, a także na
modyfikacje fotografii na potrzeby publikacji na stronie internetowej. Fotografia podpisana
będzie imieniem i nazwiskiem autora zdjęcia. Z tytułu wykorzystania fotografii zgodnie z
powyższym uczestnik nie będzie rościł sobie praw majątkowych wobec Radia Łódź.

§ 5. Zasady wyboru fotografii z Fotospaceru MF #2
1. Nagrody w konkursie otrzyma troje uczestników, których fotografie otrzymają najwięcej
głosów w kolejności następującej po sobie (o zajętym miejscu pierwszym, drugim lub trzecim
miejscu decyduje odpowiednio kolejność nadesłania smsów).
2. Najlepsze zdjęcia z Fotospaceru MF #2 w dawnym Komisariacie I KMP w Łodzi wybiorą
internauci oraz słuchacze Radia Łódź przy użyciu systemu komunikacji elektronicznej SMS.
3. Obsługę techniczną Konkursu zapewnia BILD PRESSE POLSKA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żwirki 17, (dalej: "Koordynator
Techniczny").
4. Czas trwania głosowania w konkursie: od dnia 27.03.2016 r. od godz. 12:00 do 1.04.2016 r.
do godz. 12:00.
5. Głosowanie wyłącznie za pomocą telefonu komórkowego poprzez wysłanie na pod numer:
71601 krótkiej informacji tekstowej (dalej: "SMS") zawierającej następującą treść: foto., a po
kropce wpisując numer zdjęcia, na które chcemy oddać swój głos). Wielkość liter
stanowiących treść zgłoszenia nie ma znaczenia dla ważności zgłoszenia.
6. Zgłoszenie dokonane za pomocą innego urządzenia niż telefon komórkowy lub nie
zawierające treści określonej w ust. 4 jest nieważne.
7. Głosy na zdjęcia są przyjmowane i rejestrowane przy użyciu urządzeń wyposażonych w
automatyczny system zgłoszeń określający czas odbioru zgłoszenia SMS.
8. Po przyjęciu i zarejestrowaniu głosu każdy uczestnik głosowania otrzyma zwrotną
wiadomość SMS z potwierdzeniem oddania głosu na zdjęcie biorące udział w konkursie. W
przypadku przesłania zgłoszenia nie spełniającego warunki określone w ust. 4 i 5 osoba
dokonująca zgłoszenia zostanie o tym powiadomiona za pomocą SMS.
9. W trakcie głosowania na łamach portalu radiolodz.pl w artykule pt.: "Głosowanie na
najlepsze zdjęcie dawnego Komisariatu I KMP w Łodzi | Fotospacer MF #2" dostępny będzie
podgląd, gdzie internauta będzie widział procent oddanych SMS-ów na dane zdjęcie
zgłoszone do konkursu. Dwie godziny przed zakończeniem głosowania tj. w dn. 1.04.2016 r.
godz. 10:00, podgląd procentów zostanie usunięty ze strony www, by zachować element
zaskoczenia przed ogłoszeniem wyników konkursu.
10. Ostateczne wyniki poznamy 3.04.2016 r. w Magazynie Fotograficznym Radia Łódź.
Wyniki zostaną opublikowane także na łamach portalu radiolodz.pl.
§ 6. Zwycięzcy i nagrody
1. Zwycięzcami Konkursu będą trzy osoby, których zdjęcia otrzymają największą liczbę
głosów oddanych za pomocą SMS.
2. Na autorów zwycięskich prac czekają nagrody ufundowane przez firmę Foto ABC s.c. M.
Kubis J. Kubis, tj.:

za I miejsce w konkursie:
Torba HAMA Rexton z kieszenią na tablet i książka „GALAKTYKA Szukając zdjęcia.
Warsztaty fotografii plenerowej”,
Za II miejsce w konkursie:
RAPOO Mysz optyczna 5G 3100P i książka „GALAKTYKA Po pierwsze – światło”,
Za III miejsce w konkursie:
HAMA karta SDHC 16GB Class 10 UHS-I 45MB/s i książka „GALAKTYKA Po pierwsze –
światło”,
3. Każdemu ze Zwycięzców przysługuje tylko jeden pakiet nagród.
4. O przyznaniu nagrody i sposobie ich odbioru laureaci konkursu dowiedzą się od
Organizatora telefonicznie. Wiadomość o wygranej zostanie przekazana na numer telefonu
podany przez Uczestnika podczas przesyłania zdjęcia konkursowego.
§ 7. Odbiór nagród
1. Odbiór nagrody nastąpi w siedzibie Organizatora do dnia 4.05.2016 r.
2. Nagroda może być wydana jedynie do rąk Zwycięzcy konkursu.
3. Warunkiem odbioru nagrody jest podanie przy odbiorze nagrody przez uprawnionego do
odbioru imienia, nazwiska, legitymując się dowodem osobistym.
4. W przypadku nie odebrania nagrody w powyższym terminie, uprawniony do odbioru
nagrody traci prawo do nagrody, a Organizator zastrzega sobie prawo do dalszego
dysponowania nagrodą.
5. Osoba przeprowadzająca Konkurs jest zobowiązana do zapisania pełnych danych
Zwycięzcy Konkursu tj. imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu, a
także daty przeprowadzenia konkursu, nazwiska osoby przeprowadzającej konkurs oraz
rodzaju nagrody na obowiązującym w Radio Łódź S.A. druku, który musi niezwłocznie
przekazać osobie odpowiedzialnej za wydawanie nagród.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z konkursu Uczestnika konkursu, w
stosunku do którego powziął podejrzenie, że działa on w sposób sprzeczny z zasadami
konkursu opisanymi w niniejszym Regulaminie lub Regulaminie Konkursów albo w sposób
niezgodny z prawem.
7. Podatek od nagrody za zajęcie pierwszego miejsca zostanie w całości sfinansowany przez
Organizatora. Osoba, która otrzyma nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca zobowiązana jest
podać Organizatorowi imię, nazwisko, adres oraz inne dane wymagane przez Urząd
Skarbowy, niezbędne do opłacenia podatku.
8. Każdy uczestnik konkursu odbierający nagrodę ma obowiązek okazać pracownikowi
Organizatora wydającemu nagrodę dokument potwierdzający jego tożsamość.

9. Każdy uczestnik konkursu przy odbiorze nagrody zobowiązany jest do podpisania
oświadczenia potwierdzającego odbiór nagrody.
10. Zwycięzcom konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę nagród rzeczowych na
nagrody pieniężne oraz o zamianę przyznanej nagrody na inną nagrodę rzeczową.
§ 8. Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany z ważnych przyczyn postanowień
niniejszego Regulaminu w trakcie trwania konkursu. Warunkiem wejścia w życie zmian jest
zamieszczenie postanowień zmieniających na stronie internetowej Organizatora.
3. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników wyłącznie dla celów organizacji
konkursu oraz wydania przyznanych nagród, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Podanie danych
osobowych przez Uczestników konkursu jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub
cofnięcie zgody na dalsze ich przetwarzanie przez Organizatora uniemożliwia udział w
konkursie.
4. Uczestnicy konkursu poprzez przystąpienie do konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie
danych osobowych w zakresie, o którym mowa w ust. 3.
5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego
Regulaminu.
6. Regulamin znajduje się w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej Radia
Łódź S.A. pod adresem www.radiolodz.pl.
7. Organizator Konkursu ma prawo odmówić wydania nagrody Zwycięzcy Konkursu, jeżeli
którykolwiek z punktów niniejszego regulaminu zostanie przez niego naruszony.
8. Koszt wysłania każdego SMS w konkursie jest stały i wynosi 1,00 (słownie: jeden złotych
00/100) PLN netto powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT).
9. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy konkursu
spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu Organizator konkursu
może żądać od Uczestnika konkursu złożenia określonych oświadczeń, podania określonych
danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza: okazania dokumentu
tożsamości, podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego.
10. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia związane z konkursem należy zgłaszać
Organizatorowi konkursu na adres: Polskie Radio Regionalna Rozgłośna w Łodzi "Radio
Łódź" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 130, 90-146 Łódź w terminie
14 dni od daty zakończenia konkursu.
11. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z ich winy w miejscu
realizacji Fotospaceru MF #2.

