
 

 

Regulamin konkursu „Wygraj wesele marzeń” 

 

§ 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU   

1. Organizatorem konkursu jest Restauracja Aleksandra Odejewska (dalej zwany Restauracja 
Odejewscy), z siedzibą w Nieżychowice 1, 89-620 Chojnice.  

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 30 sierpnia 2018 r i trwać będzie do dnia 30 października 2018 r. 
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 9 listopada 2018 r.  
4. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
5. Partnerzy konkursu:  
- Studio Fryzur Zosia, ul. Ogrodowa 22, 89-600 Chojnice 
- Martyna Sikorska WIZAŻ I STYLIZACJA, ul. Ogrodowa 22, 89-600 Chojnice 
- Fotograf- Bartłomiej Zakrzewski Agencja Informacyjna, ul. Witkacego 5, 89-600 Chojnice 
- Centrum Mody Ślubnej i Wieczorowej AVENIR,  ul. Zielona 4, 89-600 Chojnice    
- DJ - Mat Event Mateusz Skwierawski - Gałąźnia Wielka 23 lok. 1, 77-140 Gałąźnia Wielka, 
- Pit Stop Hubert Odejewski, Nieżychowice 1, 89-620 Chojnice 
- Stacja Paliw Marian Odejewski, Nieżychowice 1 89-620 Chojnice 

 
 
 

§ 2. KONKURS  

1. Restauracja Odejewscy organizuje konkurs na film krótkometrażowy skierowany do 
zainteresowanych par. 

2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu filmu krótkometrażowego (dopuszczalna forma 
prezentacja z zdjęć). Film powinien przedstawiać przesłanie: „opowiedz Waszą historię,  i 
przekonaj jury, że to właśnie Wy powinniście wygrać Wesele marzeń” 

3. Cele konkursu:  
- wybór najbardziej kreatywnej i przekonywującej pary narzeczonych, spośród zgłoszonych do 

udziału w Konkursie, 
- promocja działalności Organizatora oraz Partnerów. 
 
 

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs ma charakter otwarty. W Konkursie mogą wziąć udział pary, które mają zamiar i mogą 
zawrzeć związek małżeński zgodnie z polskim prawem, zamieszkałe na ternie Polski. W konkursie 
mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności 
prawnych. 

2. Każdy z uczestników może zgłosić tylko jeden film 
3. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu konkursu. 
 
 

§ 4. ZASADY KONKURSU 

1. Prace konkursowe należy zgłaszać na adres mailowy restauracja@odejewscy.pl w tytule „Konkurs 
Wygraj wesele marzeń”  

2. Zgłoszenie powinno zawierać: 
- imiona i nazwiska narzeczonych, miejscowości zamieszkania i numery telefonów, 
- link do filmu krótkometrażowego,  



 

 

- krótki opis waszej historii. 
3. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: 
- wartość merytoryczna: zgodność pracy z tematem konkursu,  
- wartość artystyczna: pomysłowość oraz kreatywność, 
- jakość techniczna: m.in. estetyka pracy, montaż, jakość dźwięku. 
4. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w 

celach związanych z przeprowadzeniem niniejszego Konkursu, w tym w celu nawiązania kontaktu 
z właścicielem danych oraz w celach marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale 
konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wglądu do 
własnych danych oraz ich poprawiania.  

5. Ponadto uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych i 
informacji o otrzymanej nagrodzie na stronie Organizatora, Partnerów konkursy oraz w innych 
środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników konkursu.  

6. W przypadku gdy w zgłaszanych filmach wystąpią rozpoznawalne osoby, uczestnik jest 
zobowiązany uzyskać pisemną zgodę tych osób (w przypadku osób niepełnoletnich ich 
rodziców/opiekunów) na opublikowanie i publiczne odtwarzanie filmów i przesłać nam ją wraz z 
filmem. 

7. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację nadesłanych zdjęć/filmów, 
imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania 

8. Prace lub ich fragmenty mogą być prezentowane przez Organizatora oraz partnerów na ich 
stronach internetowych oraz innych źródłach i przekazach audiowizualnych, a także w prasie i 
innych mediach. 
Złożenie pracy konkursowej oznacza wyrażenie przez uczestnika konkursu zgody na jej 
nieodpłatną publikację. 

9. Ogłaszanie wyników nastąpi na stronie organizatora www.odejewscy.pl oraz portalach 
społecznościowych. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń i podanych w nich danych. Organizator 
Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia nieprawdziwe. 

 

  

§ 5. WARUNKI TECHNICZNE PRAC  

1. Praca konkursowa musi spełniać następujące wymagania: 
- maksymalny czas  trwania - 3 minuty 
- minimalna rozdzielczość video – 480 px (720x480), optymalna rozdzielczość 720 px (1280x720), 

maksymalna rozdzielczość 1080 px (1920x1080), 
- prace należy zgłaszać wyłącznie mailowo, podając link do ogólnodostępnego serwisu wideo (np. 

Youtube lub Vimeo), na którym będzie umieszczony filmik/prezentacja (może być jako film 
prywatny), 

- muzyka użyta do filmu musi pochodzić z legalnego źródła, powinna być udostępniona na licencji 
Creative Commons.  

 

§ 6. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 

1. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu 
Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową składającą się z 2 lub więcej osób z pośród 
Partnerów konkursu.  

2. Komisja konkursowa, spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu, wybierze zwycięzców na 
podstawie §4 pkt 3 przyznając im nagrodę główną. 

3. Organizator przyznaje jedną nagrodę główną w postaci wykonania usługi w terminie podanym 
przez organizatora: 

- dekoracja sali weselnej w Restauracji Odejewscy (nagroda o wartości 3000 zł) 



 

 

- napoje w dniu wesela na 100 osób w Restauracji Odejewscy (nagroda o wartości 3000 zł) 
- udostępnienie samochód z dekoracją przez Restaurację Odejewscy (nagroda o wartości 800 zł) 
- gokarty  na wieczór kawalerski oraz Strzelnica na wieczór panieński (nagroda o wartości 700 zł) 
- wykonanie fotoreportażu ślubny przez Partnera konkursu (nagroda o wartości 3000 zł) 
- wykonanie oprawy muzycznej - DJ  przez Partnera konkursy (nagroda o wartości 2000 zł) 
- wypożyczenie sukni ślubnej przez Partnera konkursu (nagroda o wartości 2000 zł) 
- przygotowanie fryzury ślubnej oraz makijażu ślubnego przez Partnerów konkursu - (nagroda o 

wartości 230 zł)  
4. Nagrody w Konkursie zostaną przekazane zgodnie z przepisami prawa podatkowego. W 

przypadku, jeżeli wypłacenie nagrody będzie się wiązało z obowiązkiem pobrania podatku, 
Organizator pobierze od wygranych wartość podatku na pokrycie takiego podatku. 

5. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na wartość w gotówce. Zwycięzcy przysługuje prawo 
rezygnacji z poszczególnych nagród. 

 

§ 7. PRAWA AUTORSKIE 

1. Uczestnik konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu wyłączne i 
nieograniczone prawa autorskie oraz że osoby występujące lub uwidocznione na filmie, w tym 
uczestnik, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób określony w 
Regulaminie.  
2. Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z filmów zgodnie z niniejszym 
Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie filmów na stronie 
internetowej Organizatora oraz inne przypadki publicznego udostępniania. 
3. Nadesłane na konkurs pliki filmów oraz nośniki przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatora 
i nie będą zwracane autorom.  
4. Uczestnik upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania z nadesłanych filmów w sposób 
nieograniczony czasowo. 
5. Uczestnik konkursu zapewnia, że osoby występujące w filmie, a także ewentualni współtwórcy nie 
będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia za korzystanie z filmów zgodnie z niniejszym 
Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie na stronie internetowej 
oraz inne przypadki publicznego udostępniania.  
6. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu 
naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z filmów, 
uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.  
 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.odejewscy.pl. 
2. Reklamacje uczestników związane z Konkursem powinny być złożone na piśmie i przesłane listem 

poleconym na adres Organizatora. Reklamacje powinny zawierać dane uczestnika oraz powody 
reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania. Decyzje 
Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian warunków Regulaminu, a także do zmiany terminów, 
przerwania, odwołania lub zakończenia Konkursu. O wszelkich zmianach Organizator poinformuje 
na stronie internetowej www.odejewscy.pl 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu. 

 

 

 

 



 

 

  


