REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Moje dziecko w obiektywie”
1. Organizatorzy – Organizatorem konkursu fotograficznego p.t. „Moje dziecko w obiektywie” jest
Portal „BeskidzkaMama” oraz serwis FOTOGRAFIAXXL.PL
Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie i zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Regulamin konkursu dostępny jest na stronach
internetowych Organizatorów:

1) BeskidzkaMama:
 www.beskidzkamama.pl

2. Uczestnicy – osoba pełnoletnia dobrowolnie biorąca udział w konkursie i zgadzająca
się na postanowienia niniejszego regulaminu

3. Warunki przystąpienia do konkursu – konkurs jest organizowany w etapach:
 Etap I – od 9.04.2015 do 9.05.2015, godz. 23:59
1.

Okres

nadsyłania

zdjęć

do

Organizatorów

na

adres

mailowy:

redakcja@beskidzkamama.pl
2. „Polubienie” profili na Facebook’u:


www.facebook.com/BeskidzkaMama



www.facebook.com/drukfotografii

3. Udostępnienie publiczne na swojej tablicy na Facebook’u plakatu konkursowego
Organizatorów
 Etap III – 10.05.2015 , 21:00
1.

Dzień ogłoszenia wyników konkursu przez Organizatorów

4. Przedmiot konkursu – Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia dziecka.
5. Wymagania dotyczące prac konkursowych – Jeden uczestnik może nadesłać łącznie jedno zdjęcie.
W przypadku nadesłania większej liczby zdjęć przez jednego Uczestnika, Organizatorzy zastrzegają
sobie prawo do wyboru jednego zdjęcia wg daty nadesłania zdjęcia, bez uwzględnienia
w konkursie pozostałych prac tego Uczestnika. Uczestnik w trakcie trwania konkursu nie może
zmienić przesłanych już przez siebie zgłoszonych zdjęć. Prace, które nie będą spełniały kryteriów
przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

6. Zasady udziału w konkursie:
 Udział w konkursie jest dobrowolny


Fotografia powinna posiadać jednego autora



Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez Uczestnika konkursu



Jedna osoba może zgłosić na konkurs jedną fotografię



Uczestnik powinien sam zadbać o sprzęt fotograficzny, którym będzie wykonywał zdjęcie
(może to być telefon komórkowy lub aparat fotograficzny)
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Uczestnik konkursu może przesłać fotografie w formie elektronicznej na adres mailowy:
redakcja@beskidzkamama.pl

7. Finał i rozstrzygnięcie konkursu – Rozstrzygnięcie konkursu i wybranie zwycięzców nastąpi w dniu
10.05.2015 r. w drodze obrad Jury w składzie:
 Redaktor Naczelna Portalu BeskidzkaMama.pl
 Przedstawiciel serwisu FOTOGRAFIAXXL.PL
Jury wybierze trzy zdjęcia, które otrzymają tytuł „Zwycięzca Konkursu Fotograficznego Dziecko w
obiektywie – miejsca od 1, 2, 3”. Werdykt jury jest ostateczny. Ogłoszenie wyników odbędzie się w
dniu 10.05.2015 r. o godz. 21:00 poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej
Organizatora oraz na profilu FaceBookowym. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej
drogą mailową w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu. Wiadomość zostanie wysłana na
adres, z którego zostało wysłane zdjęcie. W przypadku niezgłoszenia się autora – braku
odpowiedzi mailowej – w ciągu kolejnych 5 dni roboczych od daty internetowej publikacji wyników,
Organizatorzy wybiorą kolejnego laureata.

8. Nagroda w konkursie – Organizatorzy zapewniają zwycięzcy nagrodę w postaci – w zależności
od zajmowanego miejsca:
 Miejsce I – fotoobraz na płótnie 40x60 cm
 Miejsce II – fotonaklejka 30x70 cm
 Miejsce III – fotokubek

Nagroda może być wykonana z przesłanej przez zwycięzcę fotografii, lub z grafiki dziecięcej
znajdującej się w Kreatorze Druku, w kategorii “Pokój dziecięcy” na stronie www.fotografiaxxl.pl
9. Postanowienia dodatkowe:
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wystawienia nadesłanych zdjęć w albumie
pt. „Dziecko w obiektywie” na stronie firmowej FaceBook’a. Nagrodzone zdjęcia zostaną
ponownie pokazane na www.beskidzkamama.pl oraz firmowych stronach FaceBook’a
Organizatora.
 Organizatorzy

nie

zwracają

Uczestnikom

żadnych

kosztów

związanych

z Ich uczestnictwem w konkursie
 Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do zdjęcia nadesłanego na konkurs
w całości obciąża Uczestnika konkursu
 Uczestnik przesyłając zdjęcia na konkurs przenosi nieodpłatnie na Organizatorów
bez ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe
 Organizatorzy uprawnieni są do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu
 Uczestnik biorąc udział w konkursie, musi podać do wiadomości Organizatorów
następujące dane zgodne z prawdą: imię, nazwisko, telefon, miejscowość zamieszkania,
adres e-mail. Dane te są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i wręczenia nagrody
osobom, które zajmą miejsce I, II i III w konkursie

 Zgłoszenie fotografii na konkurs uważane będzie za wyrażenie zgody zgodnie z treścią
Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz.883) Uczestnik wyraża zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatorów konkursu w celach
marketingowych oraz wyraża zgodę w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.1204) na otrzymywanie pocztą elektroniczną
informacji promocyjnych i handlowych od Organizatorów konkursu
Terminarz

 Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania się regulaminu na stronie www:


www.beskidzkamama.pl

 Prace konkursowe należy przesłać do 9.05.2015 r. do godz. 23:59
(Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie)
 Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniu 10.05.2015
 Nagrodzone prace będą prezentowane systematycznie na profilu:
www.facebook.com/BeskidzkaMama

 Wysyłka nagród Zwycięzcom konkursu nastąpi po kontakcie z poszczególnymi osobami.
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