Konkurs fotograficzny "Sportowa fotka z Garwolanką"

Regulamin
Postanowienia ogólne
1.

Organizatorem Konkursu "Sportowe selfie z Garwolanką" (zwanym dalej Konkursem) jest

Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie.
2.

Celem konkursu jest propagowanie sportu i zdrowego trybu życia.

3.

Czas trwania konkursu: 01.03.2018 – 22.03.2018

4.

Nagrody rzeczowe otrzymają zwycięzcy wybrani przez komisję konkursową.

5.

Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

6.

Konkurs nie jest grą losową.

Zasady i przebieg konkursu
1.

Aby wziąć udział w konkursie należy w komentarzu pod postem konkursowym wstawić

swoje zdjecie na terenie Pływalni Miejskiej "Garwolanka".
2.

Na zdjęciu powinna być widoczna osoba zgłaszająca się do konkursu (czyli autor zdjęcia).

Może być sama lub w towarzystwie osób, które wyraziły na to zgodę.
3.

Zdjęcie powinno promować sport, zachęcać do aktywności i zdrowego trybu życia.

4.

Wygrywają zdjęcia zgodne z tematem i jednocześnie najciekawsze.

5.

Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedno zdjęcie. W przypadku dodania większej

ilości zdjęć, Organizator weźmie pod uwagę wyłącznie pierwsze nadesłane zdjęcie.
6. Zdjęcie nie może być sprzeczne z prawem, regulaminem portalu Facebook.com, niniejszym
Regulaminem, dobrymi obyczajami, nie może obrażać uczuć lub praw innych osób,
zawierać treści pornograficznych bądź drastycznych.
7.

Uczestnik, przystepując do Konkursu oświadcza, że jest właścicielem wszelkich praw

autorskich (osobistych i majątkowych) i udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej
terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnianie fotografii przez Organizatora w celach
promocji Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie.
8.

Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją i zgodą na następującą

klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych).”
9.

Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej poprzez wiadomość prywatną w serwisie

Facebook.

10. W przypadku zakwalifikowania Uczestnika do grona laureatów, Uczestnik wyraża zgodę na
opublikowanie przez Organizatora jego pracy oraz imienia i nazwiska jako Laureata
Konkursu.
11. Organizator zastrzega prawo do moderowania treści na Facebook’u związanej z konkursem
(odpowiedzi, opisów, komentarzy) dodawanych przez Uczestników, jeżeli w odczuciu
Organizatora mogą one być sprzeczne z prawem, regulaminem portalu Facebook.com,
niniejszym Regulaminem, dobrymi obyczajami, obrażać uczucia lub prawa innych osób,
zawierać treści pornograficzne bądź drastyczne, naruszające interes i dobre imię Centrum
Sportu i Kultury w Garwolinie.

Komisja Konkursowa
1. Komisja Konkursowa składać się będzie z pracowników Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie.
2.

Komisja wybierze większością głosów zdjęcia najciekawsze i zgodne z tematem Konkursu.

Nagrody:
1.

Ilość nagród/zwycięzców okresla Komisja Konkursowa

2.

Nagrodami są karnety na siłownię lub basen w Pływalni Miejskiej "Garwolanka"

3.

Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną, ani przeniesienia

nagrody na kogoś innego.
4.

Laureat będzie miał możliwość odebrania nagrody w Centrum Sportu i Kultury w

Garwolinie.

