Regulamin konkursu „NIETUZINKOWE ZDJĘCIE Z FERII”
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§1
Postanowienia ogólne
Organizatorem Konkursu jest Kwidzyńskie Centrum Kultury określane dalej jako „Organizator”, z siedzibą
w Kwidzynie.
Konkurs odbywać się będzie zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym regulaminie, określanym dalej jako
„Regulamin”.
Konkurs przeprowadzany jest pod nazwą: „NIETUZINKOWE ZDJĘCIE Z FERII”.
Fundatorem nagród jest Kwidzyńskie Centrum Kultury.
Konkurs polega na przesłaniu fotografii (maks. 10 MB) przedstawiającej ciekawy, nietuzinkowy sposób
spędzania ferii zimowych.
Czas trwania Konkursu: od 04-16 stycznia 2021r.
Szczegółowe informacje na temat Konkursu można uzyskać na stronie internetowej www.kck.ckj.edu.pl.
§2
Uczestnicy Konkursu
W Konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież do lat 16 określane dalej jako „Uczestnicy”.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia
wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
§3
Zasady Konkursu
Konkurs polega na przesłaniu na adres e-mail: aga.strzelczyk@kck-kwidzyn.pl fotografii /maks. 10 MB/
zgodnej z tematyką Konkursu.
Do zgłoszenia należy dołączyć imię i nazwisko oraz wiek uczestnika.
Przebieg konkursu:
Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
I etap: 04 stycznia – 10 stycznia 2021r.
 Przyjmowanie zgłoszeń i wybór przez jury składającego się z pracowników KCK, 20 najlepszych
zdjęć, które przechodzą do II etapu.
Aby zdjęcie zgłoszone przez Uczestnika wzięło udział w Konkursie, musi zostać przesłane
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.01.2021r. do godziny 23:59:59.
II etap: 11 stycznia - 16 stycznia 2021r. do godziny 23:59:59.
 wybór przez jury najlepszych zdjęć – /miejsce 1 i 2/,
 głosowanie internautów na 20 prac fotograficznych wybranych w etapie I - /3 nagrody
publiczności/.
Wybrane przez jury zdjęcia zostaną umieszczone na potrzeby głosowania na oficjalnym portalu Facebook
Organizatora - https://www.facebook.com/kckkwidzyn/ w dniu 11 stycznia 2021r.
Oddanie głosu na pracę w drugim etapie polega na polubieniu zdjęcia opublikowanego na stronie
https://www.facebook.com/kckkwidzyn/.
Ogłoszenie wyników konkursu – 17 stycznia 2021 /NIEDZIELA/ GODZ. 18:00
Przesłane zdjęcia muszą być wolne od roszczeń osób trzecich.
Przesyłając zdjęcia na Konkurs Uczestnik zgadza się na ich wielokrotne wykorzystanie i publikowanie
w materiałach związanych z Konkursem oraz w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
§4
Nagrody w Konkursie
Nagrody w konkursie zostaną przyznane przez Jury złożone z przedstawicieli Organizatora Konkursu /dwie
Nagrody główne/ oraz w wyniku głosowania internautów na najlepsze zdjęcia /3 Nagrody Publiczności/.
W Konkursie przewidziano łącznie 5 nagród: 2 Nagrody główne i 3 Nagrody Publiczności.
Nagrodami w Konkursie są:
- 2 Nagrody Organizatora w postaci aparatów fotograficznych Polaroid o wartości 300 zł
- 3 Nagrody Publiczności w postaci karty podarunkowej do sklepu Empik o wartości 200 zł
Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.
§5
Wyłonienie Zwycięzców
Osoby, które otrzymają nagrody w Konkursie, zwani dalej „Zwycięzcy” wyłaniani są przez Komisję składającą
się z przedstawicieli Organizatora Konkursu.
Zwycięzcami zostanie trzech Uczestników:
– Nagroda główna 1 : autor najlepszego zdjęcia, wyłonionego przez Jury,
– Nagroda główna 2 : autor najlepszego zdjęcia, wyłonionego przez Jury,
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– 3 Nagrody Publiczności: autorzy fotografii zakwalifikowanych do drugiego etapu Konkursu przez
jury i najwyżej ocenionych w wyniku głosowania na fanpage’u Organizatora /największa ilość
polubień zdjęcia/.
Organizator zastrzega, że wybór Zwycięzcy jest „niedyskutowalny” oraz ostateczny.
§6
Przekazanie Nagród
Warunkiem przekazania Nagrody Zwycięzcy Konkursu jest udostępnienie poprawnych danych
umożliwiających kontakt z Uczestnikiem Konkursu.
Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej przez facebooka.
Nagrody należy odebrać w siedzibie Kwidzyńskiego Centrum Kultury w terminie do 14 dni po ogłoszeniu
wyników.
§7
Odpowiedzialność
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem
nieprawdziwych danych przez Uczestnika, w szczególności: dane teleadresowe, e-mail, telefon.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru Nagrody przez Zwycięzcę z powodów
leżących po stronie Zwycięzcy, a niezależnych od Organizatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwą pracę dostawcy Nagród.
Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy jego zgłoszenie udziału w Konkursie
będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
§8
Ochrona danych osobowych
Dane osobowe Uczestnika będącego osobą fizyczną przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych
w ustawie o ochronie danych osobowych.
Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestnika jest Organizator.
Podanie danych ma charakter dobrowolny, przy czym jest niezbędne dla uczestniczenia w Konkursie tj.: w
celu realizacji Konkursu, wyłonienia Zwycięzców Konkursu, doręczenia nagród oraz w celach dowodowych.
Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich
poprawiania.
§9
Reklamacje
Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu rozpatrywane będą przez Organizatora.
Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie listem poleconym przesłanym na adres
organizatora.
Reklamacje mogą być przesyłane przez cały czas trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni po zakończeniu
Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji pod wskazany adres). Reklamacje zgłoszone po powyższym
terminie nie będą rozpatrywane.
Pisemne reklamacje powinny zawierać pełne dane reklamującego i dokładny adres korespondencyjny, jak
również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony
o decyzji listem poleconym, wysłanym pod adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni roboczych od daty
rozpatrzenia reklamacji.
Złożenie reklamacji w trybie określonym w niniejszym punkcie jest jedynym sposobem dochodzenia przez
Uczestnika roszczeń związanych z Konkursem, a jej wyniki są ostateczne i wiążące dla Uczestnika.
§10
Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Konkursu.
Treść Regulaminu będzie znajdować się do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie. Organizator
zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
Udział w Konkursie oznacza zapoznanie się z Regulaminem przez Uczestnika i akceptację jego zasad.
Wszelkie doręczenia na adresy pocztowe i kontakty na numery telefonów i/lub adresy elektroniczne
wskazane przez Uczestnika będą uważane za prawidłowe, o ile Uczestnik nie poinformuje Organizatora
o zmianie tych danych.
Konkurs nie jest „grą losową”.
We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie
przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.

Podpis Organizatora

