Regulamin wakacyjnego konkursu fotograficznego „Kocham Bałtyk”

"Organizator"
www.czasnadmorze.pl należące do Gdańsk Travel Agnieszka Kreft

siedzibą we Władysławowie (84-120),

przy ul. Łąkowej 5 ; NIP: 585-140-20-95
"Uczestnik"
1.Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która:
A) zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem pracowników i członków firmy Organizatora, oraz
członków ich rodzin, jak również innych osób biorących bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i
przeprowadzaniu Konkursu,
B) w okresie od 01 lipca do 25 sierpnia 2013 r.

prześle za pomocą formularza dostępnego na stronie

http://konkurs.czasnadmorze.pl fotografie do Konkursu wraz z krótkim opisem zdjęcia i jego lokalizacji oraz danymi
osobowymi wymienionymi w pkt. 5.,
2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą rodziców lub
przedstawicieli ustawowych.
„Zasady”
1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01 lipca 2013 r. i trwa do 28 sierpnia 2013 r. włącznie.
3. Obowiązują 2 kategorie:
MÓJ BAŁTYK w której można zgłosić wszystkie fotki, które związane są z Bałtykiem i miejscowościami nadmorskimi
oraz DZIECI KOCHAJĄ BAŁTYK w której zgłaszać można fotki wyłącznie z udziałem dzieci
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace przygotowane
samodzielnie, których autorem jest osoba zgłaszająca fotografie.
5. Prace konkursowe – zdjęcia (format JPG) należy wysłać za pomocą formularza dostępnego na stronie
http://konkurs.czasnadmorze.pl
6. Brak wypełnienia jakiegokolwiek pola obowiązkowego w formularzu powoduje nieuwzględnienie w Konkursie
nadesłanego zgłoszenia.
7. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 2 (dwie) fotografie w

każdej z kategorii.

8. Zgłoszone do Konkursu fotografie muszą być w formacie JPG, a minimalna rozdzielczość 800x600 pixeli.
9. Przesłanie zgłoszenia konkursowego, tym samym udział w niniejszym konkursie jest równoznaczne z
oświadczeniem, iż:
Zgłoszona do Konkursu praca fotograficzna jest autorstwa Uczestnika i przysługuje mu do niej całość praw
autorskich,
Uczestnik posiada zgodę osób widniejących na przesłanych fotografiach na rozpowszechnianie ich
wizerunku w ramach Konkursu oraz w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, także
podawanych do publicznej wiadomości na portalach internetowych, w wydawnictwach Organizatora, oraz
wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
8. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie jednocześnie udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej do swoich
Fotografii na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach
eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w
tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem
albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono -; w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie,

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; wielokrotne publikowanie
(oraz publikowanie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania Uczestnika) w materiałach promocyjnych związanych z
Konkursem (tegorocznej i każdej następnej edycji), w wydawnictwach Organizatora, a także na stronach internetowych
oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
9. Uczestnik Konkursu wysyłając formularz oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie
warunki uczestnictwa w Konkursie.
13. Zabronione jest składanie prac sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami - takie zgłoszenia nie będą brały
udziału w Konkursie. O tym, że praca narusza powyższe zasady decyduje ocena Organizatora.
14. Zgłoszone zdjęcia pojawią się na stronie konkursowej w ciągu 72 h od momentu ich otrzymania.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do niepublikowania lub usunięcia zdjęć, które nie spełniają warunków
Konkursu.
16. Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatora w skład którego wchodzą: Agnieszka Kreft -reprezentująca
organizatora, Robert Grądziel (Dimlab.pl), Grzegorz Walczukiewicz (Związek Miast i Gmin Morskich). Decyzje Jury są
ostateczne.
17. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej 31 sierpnia 2013 r. na stronie
http://konkurs.czasnadmorze.pl
18. Głosowanie w konkursie publiczności odbywa się za pomocą przycisku „lubię to” - głosowanie trwa od momentu
pojawienia się zdjęcia do godz. 23.59 w dniu 28.08.2013 r.

19. NAGRODY W KONKURSIE.
kategoria MÓJ BAŁTYK
I miejsce - Pobyt weekendowy z wyżywieniem w Hotelu*** Astor w Jastrzębiej Górze – dla 2 osób (+max
2 dzieci do lat 12) do wykorzystania do 20.12.2013 r. (w pakiecie również korzystanie z basenu, saun, siłowni, 1 h gry w
bowling, tenis stołowy, piłkarzyki, klub gier X-Box Kinect) oraz zestaw kosmetyków Ziaja: seria Sopot Spa oraz
mleczko Sopot Sun utrwalające opaleniznę

II miejsce - pobyt weekendowy ze śniadaniami dla 2 os. w Pensjonacie Wojciech we Władysławowie
do wykorzystania do 20.12.2013 (w pakiecie również korzystanie z saun oraz urządzeń do masażu) oraz zestaw
kosmetyków Ziaja: seria Sopot Spa oraz mleczko Sopot Sun utrwalające opaleniznę

III miejsce - voucher o wartości 200 pln do wykorzystania na usługi świadczone przez Cyfrowe Laboratorium
Obrazu DIMLAB.pl* dimlab.pl oraz zestaw kosmetyków Ziaja: seria Sopot Spa oraz mleczko Sopot Sun utrwalające
opaleniznę

IV miejsce voucher o wartości 100 pln do wykorzystania na usługi świadczone przez Cyfrowe Laboratorium
Obrazu DIMLAB.pl* oraz zestaw kosmetyków Ziaja: seria Sopot Spa oraz mleczko Sopot Sun utrwalające opaleniznę
*ważność kuponu 90 dni od dnia wysłania kuponu emailem na adres podany przy zgłaszaniu zdjęć do konkursu. Każdy kupon będzie miał
minimalną kwotę zamówienia wynoszącą wartość kuponu + 2%. Nie będzie można realizować kuponów poniżej minimalnej wartości zamówienia.
Kupony można realizować wyłącznie na usługi dostępne w sklepie internetowym

kategoria DZIECI KOCHAJĄ BAŁTYK
I miejsce - 5 dniowy (4 noclegi) rodzinny pobyt nad morzem w Pensjonacie Wojciech we
Władysławowie dla 2 osób dorosłych + max 2 dzieci do lat 10 ze śniadaniami do wykorzystania do 20.12.2013 r. (w
pakiecie również korzystanie z Portu Dzieci – dużej wewnętrznej sali zabaw; oraz korzystanie z saun oraz urządzeń do
masażu)

II miejsce - rodzinny weekend w Hotelu*** Astor w Jastrzębiej Górze – dla 2 osób dorosłych +max 2 dzieci
do lat 12 do wykorzystania do 20.12.2013 r. (w pakiecie również korzystanie z basenu, saun, siłowni, 1 h gry w bowling,
tenis stołowy, piłkarzyki, klub gier X-Box Kinect)

III miejsce - voucher o wartości 200 pln do wykorzystania na usługi świadczone przez Cyfrowe Laboratorium

Obrazu DIMLAB.pl* oraz Encyklopedia Młodego Odkrywcy”Morza i Oceany”

IV miejsce voucher o wartości 100 pln do wykorzystania na usługi świadczone przez Cyfrowe Laboratorium
Obrazu DIMLAB.pl* oraz Encyklopedia Młodego Odkrywcy”Morza i Oceany”

V miejsce - Encyklopedia Młodego Odkrywcy”Morza i Oceany”
*ważność kuponu 90 dni od dnia wysłania kuponu emailem na adres podany przy zgłaszaniu zdjęć do konkursu. Każdy kupon będzie miał
minimalną kwotę zamówienia wynoszącą wartość kuponu + 2%. Nie będzie można realizować kuponów poniżej minimalnej wartości zamówienia.
Kupony można realizować wyłącznie na usługi dostępne w sklepie internetowym

Dodatkowo 10 nagród pocieszenia – pluszowe misie z koszulką „Kocham Bałtyk”
NAGRODA PUBLICZNOŚCI:
Zdjęcie które zdobędzie najwięcej głosów publiczności (największa ilość „lubię to”) zostanie nagrodzone
voucherem o wartości 300 pln do wykorzystania na usługi świadczone przez Cyfrowe Laboratorium Obrazu
DIMLAB.pl* oraz zestaw kosmetyków Ziaja: seria Sopot Spa oraz mleczko Sopot Sun utrwalające opaleniznę

NAGRODA SPECJALNA – sponsor Związek Miast i Gmin Morskich
Lustrzanka Cyfrowa CANON EOS 600D z obiektywem 18-55m – 18 megapixeli i możliwość nagrywania
filmów Full HD to tylko ułamek możliwości tego aparatu
20. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia
Konkursu, na adres e-mail z którego przesłane było zgłoszenie konkursowe.
21. Organizator Konkursu zobowiązuje się odprowadzić podatek dochodowy od nagrody, wynikający z art.30 ust. 1 pkt.
2 w związku z art. 41 ust.7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na zasadach ujętych w wiadomości
e-mail, informującej o wygranej.
22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika formularza z
przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera.
23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego
Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób
trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować
zagrożenie dla zdrowia lub życia i ludzi zwierząt. Organizator i Współorganizator zastrzegają sobie prawo do
dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez
danego Użytkownika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.
24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie
Uczestnika Konkursu.
25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z
Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
26. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Wszelkie reklamacje
dotyczące nagrody należy zgłaszać do producenta nagrody lub usługodawcy.
27. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
http://konkurs.czasnadmorze.pl

- Regulamin może ulec zmianie, a jego wykładnia i interpretacja przysługuje

Organizatorowi.
28. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez
Organizatora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób
29. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu Uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim
warunki uczestnictwa.
30. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu

związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora. Administratorem danych w rozumieniu
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
jest Gdańsk Travel Agnieszka Kreft z siedzibą we Władysławowie przy ul. Łąkowej 5. Dane osobowe przetwarzane są w
celu przeprowadzenia Konkursu w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników oraz w celu wysyłania
informacji

marketingowych

środkami

komunikacji

elektronicznej

związanej

z

działalnością

serwisu

www.czasnadmorze.pl. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo
zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne ale niezbędne w celu otrzymania nagrody w Konkursie.
31. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą
nieprawdziwe informacje lub dane zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.

