
Regulamin konkursu „Wybierz zdjęcie 20-lecia portEl.pl”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Wybierz zdjęcie 20-lecia portEl.pl” jest Biuro Usług Informatycznych 
Gęsicki i spółka z siedzibą w Elblągu przy ul. 1 Maja 1 c, wydawca Elbląskiej Gazety Internetowej 
portEl.pl 
2. Konkurs nie jest są grą losową w rozumieniu art. 2 ustęp 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o 
grach hazardowych i zakładach wzajemnych.
3. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w konkursie.

§ 2. UCZESTNICY
1. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy BUI SOFTEL, wydawcy Elbląskiej Gazety
Internetowej portEl.pl oraz członkowie ich rodzin.
2. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z  dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. Nr 133, poz. 883).
3. Organizatorzy informują uczestników konkursu, że dane osobowe laureatów konkursu będą 
publikowane na stronie internetowej www.portEl.pl. Dane uczestników będą przetwarzane tylko i 
wyłącznie na potrzeby konkursu.

§ 3. ZASADY KONKURSU

1. Redakcja portEl.pl wybrała spośród laureatów konkursu Fotka Miesiąca 20 zdjęć, które zostaną 
poddane pod głosowanie Czytelników w konkursie „Wybierz fotkę 20-lecia portEl.pl”
2. Głosowanie odbywa się od 18 stycznia do 7 lutego 2021 r. za pomocą sondy umieszczonej na 
portEl.pl Każdy, kto chce zagłosować, musi zalogować się na swoje konto użytkownika na stronie 
portEl.pl Z jednego konta można oddać tylko jeden głos. 
3. W konkursie mogą brać udział użytkownicy, którzy zarejestrowali swoje konto na portEl.pl do 17
stycznia 2021 r. 
4. Zdjęcia, na które oddawane są głosy, są ponumerowane w sondzie od 1 do 20. Sonda jest 
dołączona do artykułu o konkursie. Do tego samego artykułu dołączony jest fotoreportaż ze 
zdjęciami, również ponumerowanymi od 1 do 20. 
5. Oddając głos, należy w sondzie zaznaczyć numer od 1 do 20 i kliknąć przycisk „głosuj”.
6. Wyniki głosowania są publikowane na bieżąco. 

§ 4. NAGRODY

1. Autorzy zdjęć, które otrzymają najwięcej głosów, zostaną laureatami konkursu i otrzymają 
nagrody ufundowane przez Biuro Usług Informatycznych Softel, wydawcę Elbląskiej Gazety 
Internetowej portEl.pl
a) za zajęcie I miejsca w głosowaniu – 300 zł 
b) za zajęcia II miejsca w głosowaniu – 200 zł
c) za zajęcia III miejsca w głosowaniu – 100 zł 
2. Organizator konkursu przyzna również nagrody użytkownikom, którzy oddali głosy na 
poszczególne zdjęcia. 
a) trzy nagrody finansowe po 100 zł każda 
b) 20 ściennych kalendarzy portEl.pl na 2021 rok
2.1  By mieć szansę na nagrody, wymienione w pkt 2, należy wysłać na adres e-mailowy 
konkurs@portel.pl informację, na jakie zdjęcie dany użytkownik głosował i dlaczego. W tytule 
maila należy wpisać hasło „20 lat portEl.pl”, a w treści podać także imię, nazwisko i numer 
kontaktowy. 
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2.2 Trzy osoby, które najciekawiej uzasadnią swój wybór otrzymają po 100 zł.  20 osób z 
najciekawszymi odpowiedziami otrzyma  kalendarz ścienny na 2021 rok. 
2.3 Uzasadnienia oceni kolegium redakcyjne portEl.pl pod przewodnictem redaktora naczelnego. 
3. Nagrody w konkursie są zwolnione z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
4. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie portEl.pl 8 lutego 2021 r.
5. Do 15 lutego 2021 r. organizator skontaktuje się z laureatami w celu przeprowadzenia 
formalności związanych z przekazaniem nagród. 
6. Nagrody rzeczowe należy odbierać osobiście od 9 lutego 2021 r. w redakcji portEl.pl mieszczącej
się w Elblągu przy ul. 1 Maja 1c. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 - 
16.30.
7. Odbiór nagród rzeczowych powinien nastąpić do 23 lutego. 
8. Nagrody nieodebrane we wskazanym przez organizatora terminie nie będą wydawane.
9. Nagrody rzeczowe nie są wysyłane pocztą.
10. Nagrody nie podlegają wymianie. 


