
Regulamin konkursu MUGSHOT – fotografia z kawą w tle

1.1. Konkurs „MUGSHOT – fotografia z kawą w tle” (dalej zwanego Konkursem) nie stanowi gry
losowej w rozumieniu przepisów o organizacji gier hazardowych i losowych.

1.2. Celem konkursu jest fotograficzne ukazanie świata kawy – w szczególności emocji 
związanych ze przyrządzeniem i spożywaniem kawy, piękna akcesoriów służących do parzenia i
podawania kawy.

1.3. Organizatorem konkursu jest spółka pod firmą Świeżo Palona s.c. Paweł Małkowski 
Stróżyński https://swiezopalona.pl/.

1.4. Konkurs zorganizowany jest w serwisie internetowym czasopisma Lege Artis dostępnego 
pod adresem http://czasopismo.legeartis.org/. 

2.1. Konkurs przeprowadzony jest w dniach od 2 kwietnia 2016 r. do 1 maja 2016 r., przy 
czym:

1) fotografie mogą być przesyłane w okresie 2-25 kwietnia 2016 r.
2) wyniki Konkursu będą ogłoszone w dniu 1 maja 2016 r.

2.2. Uczestnictwo w Konkursie polega na przesłaniu określonych w pkt 3 zdjęć i nie wymaga 
rejestracji lub podania danych osobowych.

3.1. Uczestnik Konkursu przesyła, jednorazowo, jako załącznik do wiadomości email, na adres 
wskazany tutaj, nie więcej niż 3 (trzy) własnoręcznie wykonane fotografie (o szerokości nie 
mniejszej niż 820 pikseli lecz wadze nie większej niż 2 MB). W treści wiadomości Uczestnik 
Konkursu powinien podać w szczególności imię i nazwisko lub pseudonim, pod jakim bierze 
udział w Konkursie. W temacie wiadomości proszę wpisać MUGSHOT.

3.2. Przesyłając fotografie Uczestnik Konkursu oświadcza, iż jest autorem przesłanych 
fotografii, które nie są obciążone prawami osób trzecich w sposób uniemożliwiający udział w 
Konkursie, a także udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej na jednorazowe 
rozpowszechnienie nadesłanych fotografii w serwisie http://czasopismo.legeartis.org/ – bez 
ograniczeń czasowych i terytorialnych, tj. w taki sposób, że dowolna ilość osób będzie miała do
nich dostęp w wybranym przez siebie czasie i miejscu. Fotografie będą podpisane w sposób 
określony w pkt 3.1.

4.1. Każdy z Uczestników Konkursu może dostać tylko jedną nagrodę. Ocenie podlegają 
pojedyncze prace – nie zestawy prac.

4.2. Wybór laureatów Konkursu przebiega w dwóch etapach:

1) wstępną selekcję nadesłanych prac przeprowadza Olgierd Rudak w okresie 26-27 kwietnia 
2016 r.,
2) ostatecznego wybór zwycięzców Konkursu dokonuje komitet składający się z ekipy sklepu 
Świeżo Palona oraz Olgierda Rudaka,
3) wyniki zostają ogłoszone na łamach czasopisma Lege Artis w dniu 1 maja 2016 r.

4.3. Nagrodami w Konkursie są:

1) pierwsza nagroda – zestaw 3 paczek kawy ziarnistej po 250 g każda (Espresso Mujeres, 
Brazil Fazenda Progresso de Bahia, Ethiopia Yirgacheffe Haile Selassie) o łącznej wartości 
85,50 złotych,
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2) druga nagroda – zestaw 2 paczek kawy ziarnistej po 250 g każda (Classico Italiano, 
Colombia Supremo) łącznej o wartości 49,82 złotych,
3) trzecia nagroda – 1 paczka kawy ziarnistej 250 g (Espresso Royale) o wartości 34,93 
złotych,

przy czym Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród, przyznania wyróżnień 
lub nieprzyznania jednej lub wielu nagród – ze względu na znikomą wartość estetyczną lub 
wizualną fotografii.

4.4. Organizator oświadcza, że w związku z tym, że wartość nagród nie przekracza kwoty 
760,00 złotych, a konkurs jest przeprowadzony w prasie, nagrody zwolnione są z podatku od 
nagród w konkursach.

4.5. Organizator powiadamia zwycięzcę o przyznaniu nagrody poprzez wiadomość przesłaną na
adres poczty elektronicznej (Organizator może powierzyć to zadanie Olgierdowi Rudak). 
Zwycięzca powinien podać dane niezbędne do dostarczenia nagrody do dnia 15 maja 2016 r., 
po tym terminie nagroda przepada.

4.6. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora pod adres wskazany przez zwycięzcę 
Konkursu w terminie 14 dni od podania przez zwycięzcę prawidłowych danych adresowych.

5.1. Każdy zwycięzca Konkursu udziela udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej na 
rozpowszechnienie przez Organizatora zwycięskiej fotografii w celach marketingowych, 
promocyjnych i reklamowych – bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

5.2. Każdy Uczestnik Konkursu, niezależnie od tego czy jest jego zwycięzcą, udziela 
nieodpłatnej licencji niewyłącznej na jednorazowe rozpowszechnienie nadesłanej fotografii w 
czasopiśmie Lege Artis – w celu poinformowania o przebiegu i wynikach Konkursu.

6.1. Uczestnik Konkursu nie może:

1) przesłać na Konkurs więcej niż 3 fotografii,
2) przesłać więcej niż jednej wiadomości konkursowej (pkt 3.1),
3) przesyłać fotografii, których nie jest autorem, lub które są obciążone prawami osób trzecich 
w sposób uniemożliwiający udział w Konkursie,
4) przesłać fotografii niespełniających założonych warunków technicznych (pkt 3.1.)

6.2. Uczestnik, który naruszy postanowienia pkt 6.1, zostanie zdyskwalifikowany z udziału w 
Konkursie.

7.1. Uczestnik Konkursu nie może żądać zamiany nagrody na inny przedmiot, ani też 
wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego w zamian za przyznane w Konkursie nagrody.

7.2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkie skutki niedotrzymania przez 
uczestnika Konkursu warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności mogących rodzić 
niebezpieczeństwo odebrania nagrody przez osobę nieuprawnioną.

7.3. Biorąc udział w Konkursie jego uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego 
Regulaminu.
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