
REGULAMIN KONKURSU „NASZE ŁAZIENKI 2021” 

1. Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem konkursu fotograficznego "Nasze Łazienki 2021” jest firma Dom Online Piotr 
Lasota z siedzibą w Puławach – wydawca portalu www.lazienkowy.pl
1.2 Komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane będą na stronie www.lazienkowy.pl. 
Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres 
konkurs@lazienkowy.pl lub za pośrednictwem profilu facebook serwisu www.lazienkowy.pl 
dostępnego pod adresem: https://www.facebook.com/Lazienkowypl/
1.3. Termin nadsyłania zdjęć zostaje ustalony na okres od 09 kwietnia 2021 roku do 13 września 
2021 roku. Wyniki zostaną ogłoszone na łamach portalu www.lazienkowy.pl.

2. Cel i tematyka konkursu

2.1 Zadaniem uczestników konkursu będzie przesyłanie zdjęć konkursowych o tematyce 
łazienkowej.
2.2 Zamierzeniem twórców konkursu jest popularyzacja serwisu www.lazienkowy.pl wśród 
internautów, jak również promowanie młodych talentów.

3. Zasady uczestnictwa

3.1 W konkursie może wziąć udział każdy, kto amatorsko czy też profesjonalnie zajmuje się 
fotografią oraz posiada łazienkę, której wyglądem chce podzielić się z innymi.
3.2. Treścią nadsyłanych zdjęć mogą być tylko i wyłącznie łazienki. Prosimy o nie fotografowanie 
osób i zwierząt wewnątrz pomieszczenia.
3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć nie związanych z tematyką, słabej 
jakości, nieestetycznych lub nieregulaminowych.
3.4. Uczestnik w każdej chwili może zostać poproszony o przesłanie dodatkowych zdjęć wybranych
elementów łazienki, jeśli będą podejrzenia dotyczące pochodzenia fotografii.
3.5. Mile widziane jest polubienie profilu portalu Lazienkowy.pl na Facebook'u: 
https://www.facebook.com/Lazienkowypl
3.6. Do zgłoszenia należy dołączyć następujące oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu „Nasze łazienki 
2021” oraz jego przyszłych edycji w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 
danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku, przez Dom Online Piotr Lasota z 
siedzibą w Puławach. Mam świadomość, że przysługuje mi prawo kontroli przetwarzania danych, 
w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania na zasadach wynikających z ww. 
przepisów. Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres 
e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dom Online Piotr Lasota z siedzibą w Puławach.

Akceptuję postanowienia regulaminu Konkursu oraz regulaminu serwisu Lazienkowy.pl 

3.7. Jeśli Uczestnik przy tworzeniu zgłaszanej w Konkursie łazienki korzystał z usług Salonów Blu 
może dołączyć następujące oświadczenie:
"Wyposażenie łazienki dostarczone przez Salony Blu" lub "Projekt łazienki wykonany przez Salony 
Blu".



4. Dane techniczne nadsyłanych zdjęć

4.1. Zdjęcia mogą być wykonane w dowolnej technice (dopuszczalna jest ingerencja programów 
graficznych), jednak przesyłać zdjęcia można tylko w formie plików cyfrowych zgodnej z 
parametrami opisanymi w regulaminie. W przypadku zdjęć analogowych uczestnik konkursu 
powinien we własnym zakresie skanować prace do plików cyfrowych i przetworzyć je zgodnie z 
wymaganiami konkursu.
4.2. Zgłoszone do konkursu zdjęcia muszą być w formacie plików JPEG, a zdjęcia powinny mieć 
co najmniej 1000 pikseli szerokości.

5. Prawa autorskie i wykorzystywanie zdjęć

5.1. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania ze Zdjęć zgłoszonych w Konkursie dla celów
przeprowadzenia aktualnego Konkursu jak i jego przyszłych edycji oraz w innych celach 
związanych z promocją oraz działalnością Portalu.
5.2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie 
zdjęć w przesłanej rozdzielczości w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie 
nieograniczonym czasowo i terytorialnie w tym również na przekazywanie zgłoszeń konkursowych 
patronom konkursu celem ich dalszego nieodpłatnego wykorzystywania.
5.3. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia
praw osobistych i majątkowych osób trzecich osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, 
jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu 
roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z 
tego tytułu.

6. Nagrody

6.1. Nadesłane zdjęcia będą oceniane przez Jury złożenie z patronów konkursu i pracowników 
portalu www.lazienkowy.pl. Rozstrzygnięcie wraz z ogłoszeniem wyników nastąpi 27 września 
2021 roku.
6.2. Głosowanie wyłoni trzech laureatów, którzy zostaną nagrodzeni nagrodami głównymi.
6.2.1. Nagrodami głównymi w konkursie są kwoty pieniężne w wysokościach I -1500zł; II - 600zł, 
III – 300zł.
6.2.2. Organizator konkursu w przypadku wszystkich nagród potrąci należny podatek dochodowy 
od wygranych (10%), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
6.3. Z nadesłanych prac stworzona zostanie wystawa, którą oglądać będzie można w portalu 
www.lazienkowy. pl.
6.4. Decydujące są oceny Jury i nie przysługuje od nich odwołanie.
6.5. Lista nagrodzonych prac zostanie opublikowana na stronie www.lazienkowy. pl
6.6. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o wynikach konkursu drogą mailową lub 
telefoniczną.
6.7. Nagrody główne zostaną przesłane na konto bankowe w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników 
konkursu.
6.8. W przypadku nie dostarczenia danych do przelewu w terminie do 14 dni od wysłania przez 
wydawnictwo informacji o wygranej, prawo do nagrody konkursowej wygasa. Nagrody nie 
odebrane w wyżej wymienionym terminie zostają do dyspozycji portalu.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Dom Online Piotr Lasota, 
ul.Irysowa 14; 24-100 Puławy; NIP:716-153-19-47; REGON:432731249.



7.2. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f 
Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679); 
oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych z zakresu rachunkowości.
7.3. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego.
7.4. Twoje dane możemy przekazać podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną i 
marketingową administratora danych.
7.5. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania Konkursu z wyłączeniem Danych 
które będą niezbędne do spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze tj. 
przepisów podatkowych, przyznania nagród oraz rozpatrzenia reklamacji.
7.6. W przypadku zastrzeżeń uczestników Konkursu co do prawidłowości jego przebiegu, mogą oni
zgłosić reklamację na piśmie wyłącznie w terminie 7 dni od ogłoszenia przez portal listy 
zwycięzców Konkursu na adres: DOM ONLINE, 24-100 Puławy, ul. Irysowa 14, z dopiskiem 
"Nasze Łazienki 2021". Zgłoszone w prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane przez 
powołaną w tym celu komisję organizatora Konkursu. 


