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Regulamin Konkursu Fotograficznego "Napędy NORD w akcji" 

Przedmiotem fotografii powinny być zdjęcia przedstawiające reduktory, motoreduktory 
lub przetwornice częstotliwości podczas pracy lub w miejscu ich stosowania. Oceniane 
będą zdjęcia z najciekawszymi zastosowaniami oraz zdjęcia artystyczne ukazujące same 
urządzenia lub również ich otoczenie.  

1. Organizatorem konkursu jest firma NORD Napędy sp. z o.o.  

ul. Grottgera 30 
32-020 Wieliczka 
tel. 12 288 99 00 

biuro@nord-pl.com 
www.nord.pl 

 
2. Udział w konkursie może wziąć każda z osób, która świadczy pracę (jako pracownik lub 
zleceniobiorca) na rzecz aktualnych klientów NORD Napędy Sp. z o.o., a są nimi firmy które 
dokonały dowolnego zakupu towaru w NORD Napędy sp. z o.o. po dniu 01.01.2009 r.). 

3. Każdy z uczestników konkursu (autorów fotografii) może nadesłać do 5 fotografii. 

4. Technika wykonania fotografii jest dowolna. 

5. Fotografie należy przesyłać pocztą elektroniczną lub przesyłką pocztową bądź kurierem – w 
każdym przypadku z dopiskiem ”Konkurs fotograficzny NORD”. 

Fotografie przesyłane pocztą elektroniczną należy przesyłać w formacie JPG na adres 
biuro@nord-pl.com w formie załączników do listu elektronicznego (maksymalna objętość 
pojedynczego maila z załącznikami nie powinna przekraczać 9 MB.  

Przesyłki pocztowe bądź kurierskie należy przesyłać na nośnikach danych na adres: NORD 
Napędy sp. z o.o., ul. Grottgera 30, 32-020 Wieliczka. 

6.Wraz z fotografią uczestnik konkursu jest zobowiązany podać: 

- imię i nazwisko,  
- nazwę firmy w której jest zatrudniony (dla której świadczy pracę), 
- adres kontaktowy, telefon kontaktowy,  
- nazwę fotografowanego obiektu, miejsce dokonania zdjęcia,  
 
7. Przesłane fotografie nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografii do organizatora 
konkursu, na NORD Napędy Sp. z o.o. przechodzą wszystkie prawa do fotografii, w tym 
autorskie prawa majątkowe. Z tytułu przejścia praw na NORD Napędy Sp. z o.o. uczestnikowi 
konkursu nie przysługuje żadne wynagrodzenie.  

8. Fotografie należy nadsyłać w terminie do 31 sierpnia 2010 r. Rozstrzygnięcie konkursu 
nastąpi 30 września 2010 r. 

9. Oceny fotografii dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne. 

10. Wszyscy laureaci konkursu zostaną powiadomieni o werdykcie jury. 
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11. Nagrodzone prace będą opublikowane w witrynie www.nord.pl. 

12. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przekazaniem na rzecz NORD 
Napędy sp. z o.o. prawa do nieodpłatnego wykorzystywania fotografii, bez ograniczeń 
czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji: 

a) zwielokrotnienie, kopiowanie, drukowanie, utrwalanie oraz rozpowszechnianie fotografii 
na wszystkich możliwych nośnikach papierowych, z tworzyw sztucznych oraz 
magnetycznych i elektronicznych, w tym CD, DVD, dyski, bez limitu ilościowego,  

b) umieszczanie fotografii w Internecie, w szczególności na stronie www.nord.pl, 
c) wykorzystywanie fotografii w celach reklamowych i marketingowych NORD Napędy sp. z 

o.o. we wszelki, dopuszczalny prawem możliwy sposób, w tym pokazywanie ich 
publicznie w dowolny sposób. 

13. Organizator przewiduje następujące nagrody dla laureatów konkursu: 

Nagroda główna – Voucher SPA, o wartości 1500 zł, który może być wykorzystany w 
wybranym przez danego laureata terminie na pakiety SPA lub same zabiegi w Hotelach 
dostępnych na portalu www.spahotele.pl (ponad 90 hoteli i obiektów na terenie całego kraju). 

10 nagród – każda obejmująca kupony Sodexo o wartości 300 zł na zakupy i usługi  w ponad 
50 000 punktów sprzedaży na terenie całego kraju (hiper- i supermarkety, sklepy RTV i AGD, 
perfumerie, sklepy typu Dom i Ogród, salony jubilerskie, odzieżowe i sportowe, stacje 
benzynowe, agenci turystyczni, mniejsze sklepy spożywcze, restauracje, pizzerie, apteki i wiele 
innych). 

Powyższe wartości vouchera oraz bonu są kwotami już po uwzględnieniu 10% zryczałtowanego 
podatku dochodowego, potrącanego przez organizatora z tytułu wygranej w konkursie. 

Powyższe nagrody nie podlegają zamianie na inne, jak również nie podlegają zamianie na 
ekwiwalent pieniężny. 

14. Nagrody przesłane zostaną laureatom na koszt organizatora w okresie 10 dni od daty 
ogłoszenia wyników konkursu. 

15. Nadesłanie fotografii na konkurs oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, 
którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną 
uwzględnione. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu, bez podania 
przyczyn. 

17. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby w nim uczestniczące 
zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w 
celach marketingowych organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 
29.08.1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.). Osoby uczestniczące w konkursie 
potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia 
zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu. 


