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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
„KOBIETY W STRAŻY” 
 
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1.1 Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs 

fotograficzny „KOBIETY W STRAŻY” (Konkurs). 
1.2 Organizatorem Konkursu jest Fire-Max Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 

224, 02-495 Warszawa (Organizator). 
1.3 Przyjmowanie fotografii trwa do 30 września 2022 r. 
1.4 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w pkt. 1.3. 
1.5 Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
1.6 Hasło Konkursu brzmi „KOBIETY W STRAŻY”. 
1.7 Celem Konkursu jest wybór 7 fotografii, nawiązujących do tematyki Hasła Konkursowego 

i przedstawiających urządzenia z oferty Fire-Max, które ukarzą się w Kalendarzu Fire-Max 
na rok 2023, z czego jedna będzie Fotografią Główną. 

 
 
2.  UCZESTNICY KONKURSU I JEGO ZASADY 
2.1 Konkurs skierowany jest do użytkowników, osób zaprzyjaźnionych z jednostkami straży 

lub sympatyków sprzętu ratowniczego (Uczestnik).  
2.2 Uczestnik Konkursu to autor nadesłanej do Konkursu fotografii. 
2.3 Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy zatrudniani przez Organizatora, 

członkowie Jury oraz członkowie najbliższej rodziny pracowników Organizatora                            
i członków Jury. 

2.4 Uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę fotografii nawiązujących do tematyki 
Konkursu. 

2.5 Zgłaszane fotografie nie mogą naruszać prawa – w szczególności dotyczy to treści 
powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe. 

2.6 Nadesłane prace fotograficzne, powinny być opatrzone imiennie i nazwiskiem Uczestnika 
Konkursu. 

2.7 Zgłaszane do konkursu fotografie muszą być przesłane w formie pliku cyfrowego JPG o 
minimalnej rozdzielczości 2400x3200 pikseli. 

2.8 Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie 
fotografii o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie, rozdzielczości lub 
wielkości pliku oraz fotografii, które w inny sposób naruszają niniejszy regulamin. 

2.9 Za zgłoszenie uznaje się przesłanie zdjęć spełniających powyższe kryteria na adres 
mailowy: marketing@firemax.pl 

2.10 Plik powinien być opatrzony imieniem i nazwiskiem Uczestnika Konkursu. 
 

 
3. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE 
3.1 Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane do 30 września 2022 r. 
3.2 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 30 września 2022 r. tematycznych fotografii drogą elektroniczną na adres: 
marketing@firemax.pl  

mailto:marketing@firemax.pl
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3.3 Wraz ze zdjęciem zgłoszenie mailowe do Konkursu powinno zawierać imię i nazwisko 
Uczestnika, dane kontaktowe (numer telefonu i adres mailowy, jeśli jest inny niż adres 
nadawcy) oraz datę i miejsce publikacji nadesłanych zdjęć, jeżeli zostały kiedyś 
opublikowane.  

3.4 Uczestnikowi przysługuje prawo do wysłania dowolnej liczby fotografii konkursowych. 
3.5 Prace fotograficzne nie spełniające warunków Regulaminu, a także nadesłane po terminie 

nie będą brały udziału w Konkursie. 
3.6 Uczestnik Konkursu poprzez wysłanie fotografii i zgłoszenia oświadcza, iż: 

a) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii  
b) przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych 

fotografii, a w szczególności za to, że osoby trzecie nie będą kierować przeciwko 
Organizatorowi roszczeń związanych z naruszeniem ich praw autorskich; 

c) wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne 
udostępnienie; 

d) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika na 
potrzeby Konkursu; 

e) nieodpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń co do terytorium, udziela na rzecz 
Organizatora prawa do wykorzystania fotografii w kalendarzu wydanym przez 
Organizatora (druk w dowolnej liczbie egzemplarzy, upowszechnienie w miejscach 
wybranych przez Organizatora), a także zamieszczanie ich w Internecie i w innych 
formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania lub publicznych prezentacji. 

f) nie będzie publikował zdjęć wysłanych do Konkursu do czasu ogłoszenia wyników 
konkursu, tj. do 07 października 2022. 

3.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcie przesyłek.  
3.8 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w Zgłoszeniu, 

w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu e-mail uniemożliwiającą 
odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody. 

 
 

4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 
4.1 Do dnia 07 października 2022 r. Jury, złożone z przedstawicieli Organizatora, dokona 

oceny prac i wyboru 7 fotografii do Kalendarza Fire-Max 2023. Wybrane fotografie 
zostaną opublikowane w Kalendarzu Fire-Max 2023, a wszyscy Autorzy wybranych prac 
otrzymają Nagrody. Dodatkowo jedna z prac zostanie wyróżniona Nagrodą Główną i 
będzie Fotografią Główną Kalendarza Fire-Max na rok 2023. 

4.2 Nagrodzeni Uczestnicy zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu Konkursu drogą 
elektroniczną lub telefonicznie, a nagrody przekazane pocztą tradycyjną lub kurierem. 

4.3 Nagrodą w Konkursie dla sześciu wyróżnionych Zwycięzców jest zabezpieczenie poduszki 
kierowcy samochodu osobowego Fire-Max Rescue Systems o średnicy 350 - 390 mm w 
torbie transportowej oraz zestaw gadżetów Fire-Max. Zwycięskie fotografie będą 
umieszczone w Kalendarzu Fire-max na rok 2023. 

4.4 Uczestnik wyróżniony Nagrodą Główną otrzyma zestaw Fire-Max Rescue Systems, w 
którego skład wchodzą dwa różne zabezpieczenia poduszek: zabezpieczenie poduszki 
kierowcy samochodu osobowego o średnicy 350-390 mm i zabezpieczenie poduszki 
kierowcy samochodu ciężarowego o średnicy 400-450 mm w torbie transportowej, piłę 
do szyb Lifeline Fire Tool oraz zestaw gadżetów Fire-max, a jego zdjęcie będzie Fotografią 
Główną Kalendarza Fire-Max na 2023 rok. 
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4.5 Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, chyba, że Organizator 
postanowi inaczej. 

5.1 Organizator będzie informować o wynikach Konkursu na stronie www.firemax.pl, na 
portalu Facebook: www.facebook.com/FireMax.warszawa oraz na Instagramie: 
www.instagram.com/firemax_team posługując się imieniem i nazwiskiem Zwycięzców 
Konkursu, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę. 

 
 
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
6.1 Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika 

Konkursu warunków Regulaminu. 
6.2 Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie lub 

podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani. 
6.3 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, jeżeli                             

nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.  
6.4 Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

Organizatora. 
6.5 Oficjalne wyniki Konkursu będą ogłoszone 07 października 2022 r. na stronie 

www.firemax.pl, na portalu Facebook: www.facebook.com/FireMax.warszawa oraz na 
Instagramie: www.instagram.com/firemax_team . 

6.6 Wszelkie reklamacje pisemne z tytułu organizowanego Konkursu będą rozpatrywane 
przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji. 

6.7 Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu 
Konkursu. 

6.8 W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy 
prawa polskiego. 

6.9 Konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych                
i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.). 

6.10 Administratorem danych osobowych uczestnika Konkursu w rozumieniu przepisów 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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) dalej „RODO”, jest Organizator Konkursu. 

6.11 Dane osobowe osoby biorącej udział w konkursie będą przetwarzane w celu 
przeprowadzenia Konkursu Fotograficznego „KOBIETY W STRAŻY”, w przypadku 
otrzymania Nagrody w konkursie  - opublikowane zostanie Imię i Nazwisko Uczestnika 
Konkursu, na co Uczestnik wyraża zgodę zgłaszając się do Konkursu.  

6.12 Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 
6.13 Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez uczestnika Konkursu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych lub upływu okresu przedawnienia roszczeń. 
6.14 Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania 
zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora. 
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