Regulamin konkursu fotograficznego „MOJA MAZURSKA WYPRAWA”

Postanowienia wstępne:
1. Organizatorem konkursu jest firma VMG Orkisz Sp. J., z siedzibą w Warszawie, 00-389, adres:
ul. Smulikowskiego 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000320495, numer NIP 7010164793, REGON 141682059 działająca w imieniu
i za zgodą pięciu partnerskich miast mazurskich: Giżycka, Mikołajek, Mrągowa, Rynu oraz
Węgorzewa.
2. Konkurs stanowi element ogólnopolskiej kampanii promocyjnej „7 Cudów Mazur”.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, członkowie
ich najbliższej rodziny oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu
Konkursu.
Zadanie konkursowe:
4. Zadaniem uczestnika konkursu będzie wykonanie zdjęcia lub zdjęć przedstawiających, jak w
wyjątkowy sposób spędzał lub chciałby spędzać wolny czas w mazurskich miastach lub
okolicach (Giżycko, Mikołajki, Mrągowo, Ryn lub Węgorzewo).
Założenia konkursowe:
5. W konkursie będzie mogła wziąć udział każda osoba, która prześle swoją pracę na adres email: 7cudowmazur@vmgpr.pl, w terminie określonym w regulaminie.
6. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia własnego autorstwa.
7. Ostatecznego wyboru zdjęć, po wcześniejszej preselekcji dokona Jury składające się z
przedstawiciela miast partnerskich, portalu ŚwiatObrazu.pl oraz VMG Orkisz Sp.J.
8. Ocenie podlegać będzie wartość artystyczna zdjęć, ale także ich niekonwencjonalność.
Istotnym kryterium będzie również, to jak dana praca oddaje specyfikę oraz unikalny
charakter poszczególnych miejsc obszaru Mazur.
9. Zwycięzcami konkursu zostaną trzy osoby.
10. Wybrane zdjęcia prezentowane będą na koncie www.facebook/7cudowmazur, na stronie
internetowej www.7cudowmazur.pl/konkurs, w siedzibach samorządów miast partnerskich
projektu oraz podczas wydarzeń promujących kampanię 7 Cudów Mazur, a także w
materiałach promocyjnych kampanii – zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z
wyrażeniem zgody na ich użycie przez Organizatora.

11. Każde zdjęcie powinno posiadać tytuł, jednozdaniowy opis, a także informację o miejscu jego
wykonania.
Wymogi dotyczące prac zgłoszeniowych:
12. Zdjęcia należy wysyłać w rozdzielczości min. 2560x1920 pixeli, 150 dpi.
13. Uczestnik konkursu zgłaszając swoją pracę zaświadcza, iż jest w posiadaniu pełni praw
autorskich do wykorzystanych w niej materiałów oraz uzyskał zgodę na wykorzystywanie
wizerunku osób w niej przedstawionych. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności
za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich, lub bezwiedne wykorzystanie
wizerunku tychże.
14. Warunkiem uzyskania prawa do wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie przez uczestnika
na adres: 7cudowmazur@vmgpr.pl danych umożliwiających jego identyfikację (imię,
nazwisko, adres, numer telefonu).
15. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszonej pracy ze względu na jej
obraźliwy, lub wulgarny charakter. Jednocześnie Organizator nie jest zobligowany do
udzielania wyjaśnień związanych z podjęciem swojej decyzji.
Uczestnicy:
16. Konkurs skierowany jest do osób, które ukończyły 16 rok życia.
17. Osoba niepełnoletnia chcąca wziąć udział w Konkursie musi posiadać zgodę opiekuna
prawnego.
18. W wypadku wygranej (zarówno nagrody głównej, jak i nagrody dodatkowej), osoba
niepełnoletnia zobligowana jest dostarczyć Organizatorowi pisemną zgodę opiekuna
prawnego na jej odbiór.
19. Zgoda opiekuna prawnego musi zawierać dane pełnoletniej osoby, która towarzyszyć będzie
zwycięzcy podczas rejsu. Osoba ta będzie odpowiadać za zachowanie niepełnoletniego
członka zespołu zwycięzcy.
20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie podczas rejsu.
Nagrody:
21. Nagrodą główną w konkursie jest tygodniowy rejs na jachcie flagowym kampanii 7 Cudów
Mazur, w którego trakcie załogi odwiedzać będą kolejne miasta partnerskie (w tym wycieczka
rowerowa do Mrągowa, w którym laureaci konkursu wraz z osobami towarzyszącymi
odwiedzą najważniejsze muzea i zabytki).
a. Zwycięzca nagrody głównej ma prawo zabrać ze sobą na rejs jedną osobę
towarzyszącą.
b. Załoga siedmioosobowego jachtu składać się będzie z profesjonalnego sternika
(zapewnionego przez Organizatora konkursu) oraz trzech dwuosobowych zespołów
(zwycięzca i jedna osoba towarzysząca).
c. Mile widziane będzie, jeżeli wśród zespołów wybranych przez zwycięzców znajdą się
osoby posiadające doświadczenie żeglarskie.

d. Organizator konkursu pokrywa koszty związane z: czarterem jachtu, opieką
profesjonalnego sternika, aprowizacją jachtu oraz opłatami portowymi.
e. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia trasy rejsu.
f. Nagrodę główną otrzymają trzej uczestnicy konkursu.
g. Organizator ponosi koszt wypożyczenia rowerów i ewentualnych wejściówek do
muzeów.
22. Nagrodą dodatkową dla zwycięzców są trzy szkolenia fotograficzne „E-szkoła portretu” (każdy
o wartości 290 PLN), ufundowane przez patrona medialnego konkursu portal ŚwiatObrazu.pl.
h. Nagroda dodatkowa zostanie przekazana uczestnikom w terminie do 7 dni po dacie
zakończenia konkursu.

Harmonogram konkursu:
23. Fotografie można zgłaszać od 22.06.2015 do 31.07.2015 do godziny 23.59. W podanym
terminie przyjmowane będą prace zgłoszeniowe.
24. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na fanpage’u www.facebook/7cudowmazur, stronie
www.7cudowmazur.pl oraz na stronach internetowych miast partnerskich dnia 07.08.2015.
25. Rejs nagrodowy dla zwycięzców odbędzie się w sierpniu. Dokładny termin zostanie
doprecyzowany przez Organizatora w późniejszym czasie.
Odbiór nagrody:
26. Laureaci zostaną powiadomieni o otrzymaniu nagrody drogą mailową lub telefoniczną. W
ciągu 3 dni od dnia otrzymania informacji są zobowiązani potwierdzić swoje uczestnictwo w
rejsie na adres: 7cudowmazur@vmgpr.pl (wraz z podpisem rodzica lub opiekuna prawnego,
w wypadku osoby niepełnoletniej).
27. Brak kontaktu w wyznaczonym terminie oznacza utratę prawa do nagrody.
28. Osobie, która zrezygnuje z odbioru nagrody, nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
29. Udział w rejsie wymaga podpisania przez uczestników Regulaminu Rejsu, który zostanie
przygotowany przez Organizatora w terminie późniejszym.
Dane osobowe:
30. Dane osobowe uczestników konkursu, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer
telefonu, adres e-mail, będą przetwarzane przez Organizatora konkursu wyłącznie na
zasadach określonych w regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników
konkursu, przekazania laureatom nagród konkursowych. Dane osobowe nie będą
udostępniane innym podmiotom.
31. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

32. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wygraną w Konkursie.
Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest, w
rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity
Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926), Organizator Konkursu.
33. Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych.
34. Organizator informuje, iż dane osobowe laureatów konkursu zostaną opublikowane na
stronie www.7cudowmazur.pl oraz na fanpage’u www.facebook/7cudowmazurw ramach
rozwiązania konkursu.
Reklamacje:
35. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie
pisemnej, na adres Organizatora w terminie 7 dni od daty zakończenia konkursu.
36. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, numer telefonu, jak
również dokładny opis reklamacji.
37. Do rozstrzygania reklamacji powołana zostanie Komisja Reklamacyjna.
38. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla
pocztowego na reklamacji.
39. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie
później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
40. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym
najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
41. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
Postanowienia końcowe:
42. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej www.7cudowmazur.pl/konkurs.
43. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z Regulaminem
oraz jego akceptacją.
44. Na życzenie Uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty
ze znaczkiem, organizator prześle kopię regulaminu Konkursu.
45. Dokonując zgłoszenia konkursowego, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady
Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.
46. W przypadku mniejszej liczby laureatów niż nagród konkursowych Organizator zastrzega
sobie prawo innego rozdysponowania nagród z Konkursu.
47. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
i.

j.

zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był
w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku
zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
niemożność poinformowania Uczestnika o wygraniu nagrody, spowodowane
podaniem przez Uczestnika nieprawidłowych danych osobowych,

48. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku
zmian przepisów prawa lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie
Konkursu.
49. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy
Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.

