REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„TWOJE zdjęcie w NASZYM kalendarzu”

§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
2.
3.

Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki uczestnictwa
w Konkursie „TWOJE zdjęcie w NASZYM kalendarzu”, zwanym dalej „Konkursem”.
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu i obowiązuje do czasu jego
zakończenia.
Organizatorem Konkursu jest Centrum Hewelianum, jednostka Budżetowa Gminy Miasta
Gdańska, zwane dalej „Organizatorem”.
Centrum Hewelianum
Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdańska
ul. Gradowa 6 , 80-802 Gdańsk
tel.: 58 300-08-42
e-mail: kalendarz@hewelianum.pl

4.
5.
6.
7.

Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z zastrzeżeniem
ponadterytorialnego zasięgu Internetu.
Konkurs jest jednoetapowy.
Wszelkie ogłoszenia i komunikaty związane z Konkursem i jego przebiegiem publikowane
będą na stronie internetowej Organizatora: www.hewelianum.pl.
Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
§2.
CEL KONKURSU

1.

2.

Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie 12 najciekawszych zdjęć
przedstawiających Centrum Hewelianum (wystawy, teren pofortecznego parku, itp.),
wykonanych w wysokiej rozdzielczości i jakości, które zostaną opublikowane
w kalendarzu Centrum Hewelianum na 2017 r., zwanym dalej „Kalendarzem”.
Wyłonione w Konkursie i opublikowane w Kalendarzu zdjęcia zostaną opatrzone imieniem
i nazwiskiem autora.
§ 3.
ZASADY KONKURSU

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych, zwane dalej „Uczestnikami”.
Uczestnikami mogą być również osoby małoletnie, pod warunkiem, że jako osoby
niepełnoletnie posiadać będą pisemną zgodę opiekunów prawnych na wzięcie udziału
w Konkursie.
Zadaniem konkursowym jest przesłanie wysokiej rozdzielczości i jakości zdjęcia/zdjęć
przedstawiających Centrum Hewelianum (wystawy, teren pofortecznego parku itp.).
Zdjęcia mogą przedstawiać Centrum Hewelianum o różnej porze dnia i roku. Wielkość
zdjęcia nie może być mniejsza niż 1024x768 pikseli.
Termin nadsyłania zdjęcia/zdjęć mija 20 listopada 2016 roku o godz. 15.00.
Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu nie więcej niż 5 zdjęć.
Przyjęcie zdjęcia/zdjęć do Konkursu zostanie potwierdzone przez Organizatora drogą
mailową. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia, uważa się, że zdjęcie nie dotarło
do Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do obróbki graficznej zdjęcia w celu dostosowania
go do formatu Kalendarza.
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8.

9.
10.

Do Konkursu nie zostaną dopuszczone zdjęcia wulgarne, naruszające dobre obyczaje
lub zawierające treści reklamowe dotyczące jakichkolwiek podmiotów innych niż
Organizator.
Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
Aby wziąć udział w Konkursie, należy wysłać zdjęcie/zdjęcia na adres e-mailowy:
kalendarz@hewelianum.pl. W treści maila należy podać swoje imię, nazwisko i numer
telefonu do kontaktu oraz wkleić do niego formułę o następującej treści:
1. Oświadczam, że przysługują mi wyłączne osobiste i majątkowe prawa autorskie
do załączonego zdjęcia/załączonych zdjęć, które zgłaszam do Konkursu „TWOJE
zdjęcie w NASZYM kalendarzu”, ogłoszonego przez Centrum Hewelianum
w Gdańsku.
Oświadczam również, że zgłoszenie ww. zdjęcia/zdjęć do Konkursu nie spowoduje
naruszenia autorskich praw majątkowych oraz jakichkolwiek innych praw osób
trzecich.
Wyrażam zgodę na opublikowanie ww. zdjęcia/zdjęć w kalendarzu Centrum
Hewelianum na 2017 r., na zasadach wynikających z Regulaminu Konkursu.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku dla celów związanych
z realizacją Konkursu „TWOJE zdjęcie w NASZYM kalendarzu”. Wiem, że podanie
danych jest dobrowolne i że mam możliwość wglądu do swoich danych osobowych
i do ich poprawiania.
Przyjmuję również do wiadomości, że Administratorem danych jest Centrum
Hewelianum, Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdańska, z siedzibą i adresem
w Gdańsku, ul. Gradowa 6;

11.
12.
13.
14.
15.

Zdjęcia zostaną ocenione w oparciu o kryterium estetyczne.
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 25 listopada 2016 r.
Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora:
www.hewelianum.pl.
Wyniki Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. O wynikach Konkursu
laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową.
Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu.
§4.
NAGRODA W KONKURSIE

1.

2.

Nagrodą w Konkursie jest: publikacja zdjęcia w Kalendarzu Centrum Hewelianum na
2017 rok wraz z podpisem określonym w §2 ust. 2, 5 szt. wydrukowanego Kalendarza
oraz bilet rodzinny do Centrum Hewelianum do wykorzystania do 31 stycznia 2017 r.
Organizator przewiduje również nagrodę - niespodziankę.
Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia zdjęć więcej niż jednego Autora.
§5.
DANE OSOBOWE

1.
2.

3.

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.
Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie dla celów
związanych z realizacją Konkursu. Osobom tym przysługuje prawo dostępu do danych
osobowych, jak również żądania ich poprawienia i usunięcia. Administrator informuje, że
podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału
w Konkursie.
Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922)
i zostaną zniszczone lub zanonimizowane niezwłocznie po zakończeniu Konkursu.
Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych
osobowych poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formularzu zgłoszeniowym.
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§6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.

4.

Regulamin dostępny jest na stronie www.hewelianum.pl oraz w siedzibie Organizatora.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o czym informacja zostanie
zamieszczona na stronie internetowej Organizatora: www.hewelianum.pl.
Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych
z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc wiążącą mają wyłącznie
postanowienia niniejszego Regulaminu oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia usługi poczty elektronicznej,
z której korzystać będą uczestnicy Konkursu. Organizator nie ponosi również
odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z organizacją Konkursu oraz
za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestnika
Konkursu.
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