Regulamin Konkursu fotograficznego „Przyroda Gościnnej Wielkopolski”
(dalej: Regulamin)

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs
fotograficzny prowadzony pod nazwą „Przyroda Gościnnej Wielkopolski”. (dalej:
„Konkurs”).
2. Organizatorami Konkursu są: Międzygminny Związek Turystyczny Wielkopolska
Gościnna z siedzibą przy ul. Powstańców Wlkp. 43, 63-830 Pępowo i firma landbrand
z siedzibą przy ul. Czekoladowej 4, 61-680 Poznań (dalej: Organizator).
3. Celem Konkursu jest:
a) promocja cennych walorów przyrodniczych obszaru Gościnnej Wielkopolski,
b) zaangażowanie społeczności lokalnej i osoby odwiedzające do promowania
wskazanego obszaru;
c) budzenie zainteresowania przyrodą własnego regionu,
d) opublikowanie najlepszych zdjęć w formie kart turystycznych promujących
przyrodę Gościnnej Wielkopolski.
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne będące obywatelami
Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (dalej:
„Uczestnicy”). Z uczestnictwa wyłączeni są pracownicy Organizatora, a także osoby
biorące udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu oraz najbliższa rodzina
wszystkich wyżej wymienionych osób.
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 10 sierpnia 2018 r. i trwa do 9 września 2018 r.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza
termin określony w pkt. 3., o czym poinformuje Uczestników Konkursu m.in. za
pośrednictwem fanpage’a Facebook Organizatora.
5. Terytorium wykonywania zdjęć do Konkursu przez Uczestników jest obszar LGD
Gościnna Wielkopolska, do którego należą gminy: Kościan, Dolsk, Jutrosin, Kobylin,
Krobia, Krzywiń, Miejska Górka, Pępowo, Piaski, Pakosław, Gostyń, Rawicz.
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6. Udział w konkursie biorą wszystkie prace zgłoszone do dnia 9 września 2018 r. godz.
23:59 za pośrednictwem poczty elektronicznej Organizatora.
7. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 5 zdjęć przedstawiających cenne walory
przyrodnicze obszaru LGD Gościnna Wielkopolska o rozdzielczości co najmniej 2592
x 1944 px (1 mega pixel) na adres e-mail: konkurs@landbrand.pl.
8. Każde zdjęcie musi posiadać: tytuł, opis zdjęcia w tym miejsce zrobienia zdjęcia,
miesiąc i rok, w którym zostało wykonane zdjęcie.
9. Konkurs skierowany jest zarówno do mieszkańców, jak i odwiedzających
wymienionych w pkt 5. gmin.
10. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie
opublikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
11. Zdjęcia nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw
autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób,
którym przysługują przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód
i upoważnień w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w Konkursie. Naruszenie
przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie
Regulaminu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie.
Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z prawem nadesłanej
Fotografii i poniesie wszelkie konsekwencje jej wykorzystania przez Organizatora w
ramach Konkursu.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających
wymienionych wyżej wymogów.
§ 3. NAGRODA
1. Fundatorem Nagrody jest Organizator.
2. Główną Nagrodą w Konkursie jest 1 000 zł brutto.
3. Organizator Konkursu uprawniony jest do potrącenia z kwoty przyznanej nagrody
wszelkich

podatków

wymaganych

na

podstawie

przepisów

powszechnie

obowiązującego prawa.
4. Organizator przewiduje także możliwość przyznania wyróżnień w postaci dyplomu i
zestawu gadżetów.
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§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Wyłonienie Laureata odbędzie poprzez wybór najbardziej kreatywnego zdjęcia
obrazującego cenne walory przyrodnicze obszaru LGD Gościnna Wielkopolska.
2. Za wybór laureatów odpowiada powołana przez Organizatora komisja konkursowa
(dalej: Komisja). Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej dnia 24 września
2018 r. na fanpage’u Facebook Organizatora.
3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Komisja zastrzega sobie
prawo nie wyłaniania zwycięzcy, jak i przyznawania miejsc ex equo.
4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru
Nagrody za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. W celu przekazania Nagrody, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania
wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon
odbiorcy Nagrody. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, Nagroda nie zostanie
wysłana.
6. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom w ciągu 30 dni o od otrzymania danych
adresowych na koszt Organizatora przesyłką pocztową dostarczoną w obrębie granic
Polski.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody
z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W przypadku zmiany, nie podania bądź
podania błędnych danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany
Nagroda przepada.
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wzięcie udziału stanowi akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie oraz
automatyczne wyrażenie zgody Uczestnika na umieszczenie jego danych osobowych
takich jak imię i nazwisko przez na Fanpage Organizatora Konkursu.
2. Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie ich
zdjęć do celów promocji obszaru LGD Gościnna Wielkopolska w formie kart
turystycznych.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
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5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.
6. Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie
Uczestnik Konkursu oświadcza, iż:
6.1. Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych
zdjęć oraz że wszystkie osoby widniejące na zdjęciach wyrażają zgodę na ich
opublikowanie, w tym ich wizerunku oraz publiczną ekspozycję.
6.2. Zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronach Organizatora w czasie trwania
Konkursu oraz po jego zakończeniu.
6.3. W przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie, wyraża
zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii (z
prawem sublicencji) bez ograniczeń terytorialnych i czasowych oraz
opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania na stronach
internetowych i fanpage’ach Organizatora, a także na ich wykorzystywanie w
celach promocyjnych i marketingowych obszaru LGD Gościnna Wielkopolska,
w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w
tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową,
audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i
wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i
w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych,
Internecie, na kartach turystycznych oraz na przygotowywanie na swoje
potrzeby, w szczególności na obróbkę redakcyjną i komputerową jak również
na udzielanie dalszej licencji (sublicencji) podmiotom trzecim w zakresie
określonym powyżej.
6.4. Zwalnia Organizatora oraz inne podmioty współpracujące przy organizacji
Konkursu z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych przez
siebie fotografii, a w przypadku pokrycia przez w/w podmioty jakichkolwiek
roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub
prawnym oświadczeń, o których mowa w pkt. 6.1. ureguluje wszystkie
związane z tym faktem koszty.
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