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REGULAMIN Konkursu Fotograficznego dla amatorów i fotografów 

akredytowanych podczas 28. Rajdu Rzeszowskiego 

 

1. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminie (dalej 

„Regulamin") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Odmowa 

zapoznania się z Regulaminem jest równoznaczna z odstąpieniem od udziału w Konkursie. 

3. Organizatorem konkursu, jest Paweł Hoffman prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 

„Serwis Hoffman – Paweł Hoffman” w Rzeszowie, przy ul. Armii Krajowej 20, posiadającym 

NIP 813-001-97-69, zwany dalej „Organizatorem”. 

4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. 201 poz. 1540). 

5. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

6. Konkurs rozpoczyna się w dniu 07-08-2019, po zakończeniu konkursu, nie później niż do 

końca miesiąca sierpnia 2019 wyłonionych zostanie czterech zwycięzców. Zwycięzcy 

wybierani będą przez komisję konkursową Organizatora, zwaną dalej „Komisją”. 

7. W konkursie mogą brać udział fotografowie niezależnie od wieku i doświadczenia. 

8. Konkurs jest podzielony na dwie kategorie: 

 Amatorzy 

 Fotografowie akredytowani podczas 28. Rajdu Rzeszowskiego 

 

9. Dotyczy Kategorii Amatorzy: 

 Zadaniem jest wykonanie minimum 1 fotografii związanej z załogą Hoffman/Barłoga 

– SAAB 96V4 (zdjęcia mogą być z parku serwisowego, z OS, PKC i innych miejsc 

związanych z rajdem). 

 Fotografie należy wysłać na email: rally@hoffman.auto.pl do dnia 18 sierpnia 2019 

roku w formacie minimum: 300 dpi, 1920 – dłuższej linii, lub w oryginalnym formacie 

z aparatu fotograficznego. 

 

10. Dotyczy Kategorii Fotografowie akredytowani podczas 28. Rajdu Rzeszowskiego 

 Zadaniem jest wykonanie minimum 1 fotografii związanej z załogą Hoffman/Barłoga 

– SAAB 96V4 (zdjęcia mogą być z parku serwisowego, z OS, PKC i innych miejsc 

związanych z rajdem). 
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 Fotografie należy wysłać na email: rally@hoffman.auto.pl do dnia 18 sierpnia 2019 

roku w formacie minimum: 300 dpi, 1920 – dłuższej linii, lub w oryginalnym formacie 

z aparatu fotograficznego. 

 

11. Ogłoszenie wyniku będzie do końca sierpnia 2019 roku. 

12. Przesłane fotografie załoga będzie mogła wykorzystywać w celu własnej promocji z 

uwzględnieniem danych fotografa. 

13. Konkurs jest organizowany podczas zawodów 28.Rajd Rzeszowski. 

14. Decyzje o przyznaniu nagrody podejmować będzie jury składające się z  

 Mirosław Pęcak – dziennikarz sportowy 

 Grzegorz Kozera – fotograf sportowy 

 Paweł Hoffman – zawodnik 

 Marcin Barłoga - zawodnik 

 

Decyzję przez nich podjęte są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

15. Podczas wysyłania zdjęć należy podać dane:  

 imię i nazwisko 

 adres zamieszkania – (w celu wysłania nagrody) 

 kontakt telefoniczny 

 kontakt emailowy 

16. W konkursie w „Kategorii Amatorzy” zostaną wyłonione trzy zdjęcia (1,2, 3 miejsce) 

17. W konkursie w „Kategorii Fotografowie akredytowani podczas 28. Rajdu Rzeszowskiego” 

zostanie wyłonione jedno zdjęcie 

18. Przewidziane są następujące nagrody:  

 W „Kategorii Fotografowie akredytowani podczas 28. Rajdu Rzeszowskiego”  

Olej Motul (6100 Synergie+ lub 8100X-power) 

Zestaw narzędzi firmy Berner o numerze katalogowym 213274  

3 środki chemiczne firmy Berner 

 W Kategorii Amatorzy 

1 miejsce: Olej Motul (6100 Synergie+ lub 8100X-power), Profesionalna latarka firmy 

Berner numer kat. 244406, 2 środki chemiczne firmy Berner 

 2 miejsce: Olej Motul (6100 Synergie+ lub 8100X-power), koszulka Motul, środek 

chemiczny firmy Berner 

 3 miejsce: Olej Motul (6100 Synergie+ lub 8100X-power), środek chemiczny firmy 

Berner 

 

19. Nagrody zostaną przesłane na podany adres przez uczestnika konkursu 

20. Finalistom konkursu nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za przyznane nagrody 
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21. Klauzula informacyjna:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Paweł Hoffman prowadzący 
działalność gospodarczą pod firmą „Serwis Hoffman – Paweł Hoffman” w 
Rzeszowie, przy ul. Armii Krajowej 20, posiadającym NIP 813-001-97-69; 

2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa 
informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z 
którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 
rally@hoffman.auto.pl ; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i 
przeprowadzenia konkursu; 

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie 
danych osobowych; 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich 
zostały zebrane; 

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 
przewidzianych przepisami prawa; 

7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych 
celów; 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem 
przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych; 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
poddawane profilowaniu. 

22. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i 

przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do 

wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Paweł Hoffman prowadzący 

działalność gospodarczą pod firmą „Serwis Hoffman – Paweł Hoffman” w Rzeszowie, przy ul. 

Armii Krajowej 20, posiadający NIP 813-001-97-69. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest 

dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane. Przesłanie zdjęć 

na adres rally@hoffman.auto.pl jest równoznaczne z zapoznaniem i akceptacją niniejszego 

regulaminu. 
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