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REGULAMIN KONKURSU NA WYMARZONĄ SESJĘ PLENEROWĄ 
 

§ 1 Postanowienia wstępne 
 

1. Organizatorem konkursu jest Magia Obrazu Fotografia.  
2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i 
obowiązuje do czasu jego zakończenia.  
3. Konkurs trwać się będzie od 14 do 28 lutego 2013. Wyniki zostaną ogłoszone 8 marca 2013. 
4. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich sympatyków profilu MAGIA OBRAZU 
http://www.facebook.com/magiaobrazu na portalu Facebook.  
5. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca konto w serwisie 
www.facebook.com  
 

§ 2 Zasady uczestnictwa w konkursie 
 

1. Konkurs jest dedykowany dla przyszłych Par Młodych a nagrodą w konkursie jest sesja narzeczeńska 
lub ślubna wykonana przez Annę i Jacka Bieniek (www.magiaobrazu.com). 
2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy:  
I) zostać fanem strony Magia Obrazu na Facebooku (polubić stronę) -  
(http://www.facebook.com/magiaobrazu),  
II) udostępnić fotografię z informacją o konkursie na Facebooku, 
III) wysłać imiona Narzeczonych wraz z opisem wymarzonej sesji ślubnej lub narzeczeńskiej na adres: 
kontakt@magiaobrazu.com. W tytule wiadomości należy wpisać „Konkurs”.  
3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  
 

§ 3 Nagrody i Zwycięzcy 
 

1. Zwycięzców wybierają Organizatorzy Konkursu. Głównym kryterium oceny będzie kreatywność w 
opisie własnej wymarzonej sesji. Przy trudnościach z dokonaniem wyboru, Zwycięzcy zostaną 
wyłonieni drogą losowania. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania informacji o 
Zwycięzcach na profilu Magia Obrazu na Facebooku. Laureaci zostaną również poinformowani 
poprzez pocztę e-mail (na adres, z którego wysłane zostało zgłoszenie). W przypadku braku kontaktu 
przez okres dłuższy niż 7 dni od ogłoszenia wyników z uczestnikiem Konkursu, który uzyskał prawo do 
nagrody, uczestnik traci prawo do nagrody. Po 3 dniach Organizator wybiera kolejnych zwycięzców. 
2. Nagrody  
I Miejsce - darmowa plenerowa sesja ślubna lub narzeczeńska  
II Miejsce 50% rabat na sesję plenerową ślubną lub narzeczeńską 
III Miejsce 20% rabat na sesję plenerową ślubną lub narzeczeńską 
3. Zwycięzcy otrzymują nagrodę w postaci bezpłatnej/ z rabatem 50%/ z rabatem 20% sesji 
plenerowej narzeczeńskiej lub ślubnej wykonanej w odległości do 30km od Czechowic - 
Dziedzic lub na terenie Krakowa do 26 maja 2013r. Sesja obejmuje 30 fotografii zapisanych na 
płycie DVD po profesjonalnej obróbce cyfrowej. Istnieje możliwość realizacji sesji w innym mieście 
po wcześniejszych uzgodnieniach dotyczących pokrycia kosztów dojazdu przez Zwycięzców konkursu. 
4. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na jej równowartość pieniężną.  
5. Przekazanie nagrody: Laureaci konkursu umawiają się indywidualnie na konkretny termin 
realizacji sesji z Organizatorem, jednak nie później niż do dnia 26 maja 2013r. 
6. Zwycięzcy wyrażają zgodę na publikację wykonanych podczas sesji fotografii w materiałach 
reklamujących działalność Wykonawcy (np. na autorskiej stronie internetowej, blogu oraz profilu na 
Faceboku) i z tego tytułu w przyszłości nie będą przedstawiać żadnych roszczeń finansowych.   
 

§ 4 Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator ponosi odpowiedzialność za organizację i treść konkursu.  
2. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.  
3. Niniejszy regulamin jest dostępny u Organizatora oraz na stronie www.magiaobrazu.com.  
4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani administrowany przez Portal 
Facebook oraz Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z organizacją Konkursu. 


