REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
”Z PASJĄ NA SZLAKU PRZYGODY”
§1
Użyte sformułowania i skróty stosowane w Regulaminie Konkursu Fotograficznego „Z pasją na
Szlaku Przygody” oznaczają:
Konkurs
konkurs na najciekawszą fotorelację z odwiedzin Partnerów Programu
Lojalnościowego Szlak Przygody, którzy poprzez podpisanie stosownej
umowy przystąpili do promocji „Z pasją na Szlaku” i zostali wymienieni
wśród partnerów Konkursu.
Czas trwania Konkursu

17 lipca – 31 sierpnia 2014 r.

Uczestnik Konkursu

osoba pełnoletnia, posiadająca aktywną-zarejestrowaną Kartę
Lojalnościową lub osoba niepełnoletnia, która przystępując do
konkursu przedstawi Organizatorowi zgodę Prawnego opiekuna do
udziału w Konkursie.

Organizator

Fundacja Szlak Przygody z siedzibą w Bałtowie, adres: Bałtów 15, 27-423
Bałtów, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000451031.

Partner

osoba fizyczna lub osoba prawna, albo jednostka organizacyjna niebędąca
osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która jest stroną
podpisanej z Organizatorem Umowy udziału w promocji „Z pasją na
Szlaku”.

Serwisy internetowe

serwis
internetowy o
charakterze
umieszczony
pod
adresem
i http://www.facebook.com/szlakprzygody.

Regulamin

Regulamin Konkursu „Z pasją na Szlaku” w aktualnie obowiązującej
wersji, którego aktualna treść w wersji papierowej dostępna jest
w siedzibie organizatora , a w wersji elektronicznej na Serwisach
internetowych.

1.
2.
3.

4.

5.

informatyczno-promocyjnym
http://www.szlakprzygody.eu

§2
Celem Konkursu jest promocja oferty Partnerów Programu Lojalnościowego Szlak Przygody
i zachęcenie do ponownego z niej skorzystania.
Konkurs trwa od 17 lipca do 31 sierpnia 2014 r.
Do konkursu można nadsyłać prace dokumentujące podróż po województwie świętokrzyskim
i zwiedzanie co najmniej jednej z wymienionych poniżej atrakcji prowadzonych przez Partnerów
Programu Lojalnościowego Szlak Przygody:
a) Baseny Mineralne w Solcu-Zdroju,
b) Magiczne Wędrowanie w Bodzentynie,
c) Muzeum Narodowe w Kielcach,
d) Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej,
e) Ośrodek Jazdy Konnej w Brzezinkach,
f) Zespół Pałacowy w Kurozwękach.
Wszystkie nadesłane fotografie muszą być wykonane w województwie świętokrzyskim
i w atrakcjach Partnerów Programu Lojalnościowego Szlak Przygody, które zostały wymienione
w § 2 ust. 3 lit. a-f).
Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, posiadających aktywną-zarejestrowaną

Kartę Lojalnościową lub osób niepełnoletnich, które przystępując do konkursu
przedstawią Organizatorowi zgodę Prawnego opiekuna do udziału w Konkursie.

6.

Uczestnik Konkursu będzie musiał wykazać, że w okresie trwania Konkursu wykupił co najmniej
dwie usługi Partnerów Programu Lojalnościowego Szlak Przygody, za które otrzymał punkty
w programie lojalnościowym. Weryfikacja spełnienia ww. warunku zostanie dokonana przez
Organizatora Konkursu w systemie informatycznym Programu Lojalnościowego Szlak Przygody.

7.

Kartę o której mowa w § 2 ust. 5 można
https://www.szlakprzygody.eu/pl/zamow_karte.html.
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zamówić

poprzez

stronę

Nadesłane lub dostarczone prace muszą być zapisane na nośnikach elektronicznych w formacie:
JPG (najmniejsza kompresja/ najlepsza jakość).
Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek znaki literowe lub cyfrowe (np. imię
nazwisko autora, data wykonania) będą dyskwalifikowane.
Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że
będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie,
kontrast). Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub
odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii lub zmiany jej oryginalnej kompozycji.
W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie były nigdzie publikowane, ani nie były
nagradzane w innych konkursach.
Fotografie wraz ze skanowanymi oświadczeniami, stanowiącymi załącznik nr 1 i 2 do niniejszego
regulaminu, należy nadsyłać mailem na adres biuro@szlakprzygody.eu z dopiskiem w temacie
maila „Konkurs Z pasją na Szlaku Przygody”.
Każda z przesłanych do Konkursu fotografii musi zawierać następujący opis:
a) Numer karty lojalnościowej;
b) Numer telefonu;
e) Datę i miejsce wykonania fotografii;
f) Opis fotografii.
Osoby niepełnoletnie obowiązane są załączyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział
w Konkursie, której formularz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Jednocześnie
rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz z biorącym udział w Konkursie, oświadczenie
uczestnika konkursu, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymogów
wymienionych w regulaminie.
Organizator nie zwraca prac biorących udziału w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak
również z niego wyłączonych.
Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr
osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności
dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość,
pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia
religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo
do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami
autorskimi) bez zgody uprawnionych.
Termin nadsyłania prac mija dnia 1 września 2014 r.
Organizator przewiduje przyznanie dla zwycięzców w konkursie fotograficznym następujących
nagród:
Organizator oświadcza, że wartość pojedynczej nagrody nie wynosi więcej niż 760 zł (słownie zł:
siedemset sześćdziesiąt i 0/100).
Prace nadesłane na Konkurs oceni jury powołane przez Organizatora.
Jury zastrzega sobie prawo do nie wyłaniania z pośród nadesłanych 10 najciekawszych
fotorelacji.
Organizator przygotuje na serwisach internetowych głosowanie na najciekawszą fotorelację.
Głosowanie, o którym mowa w § 2 ust. 23 zostanie zakończone w dniu 30 września 2014 r.
Trzy fotorelacje, które uzyskają największą liczbę głosów otrzymają nagrody. Nagrodą
w konkursie będzie pakiet wejściówek dwuosobowych do atrakcji – Partnerów Programu
Lojalnościowego do wykorzystania do 31 maja 2015 r.
Wyniki Konkursu zostaną podane na serwisach internetowych najpóźniej do 15 października
2014 r.
Dostarczenie prac na Konkurs jest jednoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich
do zgłoszonych prac i uznaniem niniejszego regulaminu.

28. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
organizatorów (zgodnie z art. 23 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. z późniejszymi
zmianami).
29. Organizator jest uprawniony do wykorzystania prac nadesłanych na Konkurs w ramach licencji
udzielonej przez uczestnika wraz ze zgłoszeniem do Konkursu. W razie wątpliwości poczytuje
się, że licencja udzielona przez uczestnika dotyczy wszystkich prac zgłoszonych do Konkursu.
30. Prace zgłoszone bez oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu
zostaną wyłączone z Konkursu.
31. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Partnerów oraz osoby
wchodzące w skład Jury ani ich osoby bliskie.
32. Integralną część niniejszego regulaminu stanowią:
a) oświadczenie opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika konkursu (załącznik nr 1)
b) oświadczenie uczestnika konkursu (załącznik nr 2).

