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Regulamin „Fota kota V” 
 
Definicje: 
 
Organizator 
 
Revivo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-745), ul. Jasnodworska 8a, wpisaną  
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie  
pod numerem KRS 0000333063, numer NIP: 525-246-37-65 reprezentowaną przez:  Roberta 
Chociana – Prezesa Zarządu. 
  
Sponsor konkursu 
Lantmannen Doggy AB, 447 84 Vargarda, Doggyvagen 1, SE556055512901. 
 
Uczestnik 
 
Każda osoba fizyczna pełnoletnia bądź niepełnoletnia, ale tylko za zgodą rodziców lub opiekunów 
prawnych, z wyłączeniem pracowników firmy Organizatora, jak również innych osób biorących 
bezpośrednio, bądź pośrednio udział w przeprowadzeniu Konkursu. Uczestnik konkursu musi 
posiadać konto w serwisie SwiatKotow.pl 
 
Uczestnik głosowania 
 
Każdy internauta, który jest zarejestrowany w serwisie swiatkotow.pl i odda głos przynajmniej na 
jedno zgłoszenie konkursowe poprzez stronę swiatkotow.pl 
 
Jury 
 
Redakcja serwisu ŚwiatKotów.pl. 
 
Konkurs 
 
Umieszczenie przez Uczestnika Konkursu na stronach konkursowych zdjęcia ukazującego kota 
Uczestnika. 
 
Czas trwania konkursu 
 
Od 01 kwietnia do 30 kwietnia 2016 r. włącznie. 
 
 
WARUNKI KONKURSU 
 

2.1. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny. 
Celem konkursu jest wyłonienie laureatów, których zdjęcia najbardziej spodobają się Jury 
i będą najbardziej odpowiadać tematyce Konkursu. Zwycięskie zdjęcia zostaną wybrane 
poprzez obrady Jury, niezależnie od ilości głosów uzyskanych w Głosowaniu Uczestników. 

2.2. Zgłoszenie zdjęcia odbywa się przez wypełnienie formularza przez Uczestnika na stronie 
konkursowej.  
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2.3. Zgłaszane zdjęcie musi być własnością Uczestnika musi odpowiadać tematyce Konkursu i 
nie naruszać dobrych obyczajów. 

 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 

3.1. Uczestnik zgłasza zdjęcie poprzez wejście na stronę konkursową i uzupełnienie 
formularza. 

3.2. Formularz zgłoszeniowy wymaga podania wszystkich następujących  informacji: 
- imię i nazwisko lub pseudonim 
- adres e-mail 
- zdjęcie konkursowe z podpisem 

3.3. Przez wypełnienie formularza konkursowego Uczestnik oświadcza, że zgłoszone przez 
niego zdjęcie jest jego autorstwa i przysługuje mu do niego pełnia praw autorskich. 

3.4. Przez wypełnienie formularza konkursowego Uczestnik wyraża zgodę na warunki 
uczestnictwa w konkursie i akceptuje zawarte w Regulaminie postanowienia. 

3.5. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie zgłoszonych 
przez siebie prac na stronie konkursowej oraz na ich publiczne wystawienie 
przedstawiające szerszej publiczności wyniki Konkursu oraz na ich bezpłatne 
wykorzystanie w pozostałych celach promocyjnych i marketingowych Organizatora. 

 3.6.  Po zgłoszeniu prac przez Uczestnika Organizator niezwłocznie akceptuje do publikacji 
na stronie konkursowej przesłane zdjęcia.  

  Zastrzega sobie jednak prawo do niepublikowania, a tym samym do niedopuszczenia 
do konkursu zdjęć nie odpowiadających kryteriom Konkursu. 

 
OCENA ZGŁOSZONYCH PRAC KONKURSOWYCH 
 

4.1 Spośród wszystkich zgłoszeń Jury wybierze trzy najlepsze zdjęcia i przyzna im nagrody. 
4.2 Decyzje Jury są niepodważalne i ostateczne. 
4.3 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na portalu konkursowym do 10 maja 2016 roku.  

Każdy ze zwycięzców zostanie o tym fakcie niezwłocznie indywidualnie poinformowany za 
pośrednictwem e-maila. 

4.4. Uczestnik Głosowania może głosować raz podczas trwania konkursu na niezliczoną ilość 
kandydatów. 

 
NAGRODY 
 

5.1 Nagrodą w konkursie jest:  
 

I. Karma sucha lub/i mokra do wyboru, o wartości 492,00zł brutto. 
 

II. Karma sucha lub/i mokra do wyboru, o wartości 246,00zł brutto. 
 
III. Karma sucha lub/i mokra do wyboru, o wartości 123,00zł brutto. 

 
 

Wartość nagrody 861,00 zł brutto. 
 
5.2. Organizator zastrzega, że wartość nagród jak i sama ich tematyka może ulec zmianie. 
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5.3. Nagrodzony Uczestnik jest zobowiązany do potwierdzenia przyjęcia nagrody w ciągu 
14 dni kalendarzowych, od poinformowania go o jej zdobyciu za pośrednictwem 
poczty elektronicznej. 

5.4. W przypadku braku potwierdzenia akceptacji odbioru nagrody, bądź wyróżnienia 
nagroda czeka jeszcze przez 7 kolejnych dni kalendarzowych do odbioru w siedzibie 
firmy, a po upływie tych kolejnych 7 dni i nie zgłoszeniu się po nią, nagroda przepada.  

5.5.  Nagrody zostaną przesłane pocztą/kurierem na podany przez użytkownika adres 
wysyłki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 
 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opoźnienia, bądź przeszkody  
w komunikacji z Uczestnikami oraz Uczestnikami Głosowania, które mogłyby wyniknąć z przyczyn od 
niego niezależnych. Organizator nie odpowiada za nagrody Fundatorów. 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
7.1 Regulamin konkursu znajduje się na stronie konkursowej oraz  

w siedzibie Organizatora.   
7.2. Regulamin, z przyczyn niezależnych od Organizatora, może ulec zmianie.  
7.3 Osoby niespełniające wymogów opisanych w Regulaminie, bądź umieszczające 

nieprawdziwe informacje będą dyskwalifikowane.  
7.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
KONTAKT 

 
Revivo sp. z o.o. ul. Jasnodworska 8a; 01-745 Warszawa 
tel: +48 22 121 19 04; fax: +48 22 401-73-40; e-mail: konkurs@swiatkotow.pl 


