Regulamin konkursu fotograficznego
"#obiektywna_UE"

1.Organizator i Uczestnicy Konkursu
§1
Organizatorem Konkursu jest Biuro Janusza Lewandowskiego Posła do Parlamentu
Europejskiego z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 25/26, 81-767 Sopot,
zwane dalej „Organizatorem”.
§2
Konkurs skierowany jest do mieszkańców woj. pomorskiego w przedziale
wiekowym 15 – 35 lat zwanych dalej „Uczestnikami”.
§3
Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która posiada zgodne z
regulaminem instagram konto osobiste na serwisie społecznościowym instagram
oraz jest obserwatorem konta Organizatora konkursu w serwisie instagram.
§4
Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 lat mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za
zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych (zgoda do pobrania na stronie
www.januszlewandowski.pl ) Zgodę należy przesłać do dnia zakończenia konkursu.
2.Zasady konkursu
§1
Temat Konkursu -„#Obiektywna_Unia Europejska” jest materialne i niematerialne
dziedzictwo UE.
§2
Konkurs trwa od 1.07.2016 r. do 12.08. 2016 r. do godz. 23:59. Wszelkie
zgłoszenia przesłane poza wyznaczonym terminem nie będą brane pod uwagę.
§3

Zdjęcie przesłane na Konkurs należy wykonać (oraz edytować) na urządzeniu
mobilnym (tj. smartfon, tablet itp.).
§4
Pod uwagę będą brane zdjęcia opublikowane w serwisie Instagram i opatrzone
tagiem #obiektywna_UE. Do udziału w Konkursie może być zgłaszana dowolna
liczba zdjęć.
§5
Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie formularza
zgłoszeniowego . Zdjęcia mogą przesyłać wyłącznie ich autorzy.

§6
Uczestnik musi zostać followersem @januszlewandowski (tzn. mieć lub założyć
konto na portalu społecznościowym instagram.com, wyszukać profil
@januszlewandowski pod linkiem http://instagram.com/januszlewandowski i
kliknąć „obserwuj”),
§7
Uczestnik poprzez udział w Konkursie udziela jednocześnie nieodpłatnej
niewyłącznej licencji do swoich fotografii na rzecz Organizatora bez ograniczeń
czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo
egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby ka żdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych, w
szczególności twórcze przekształcanie, przerabiania i adaptowania całości lub
fragmentów; wielokrotne publikowanie (oraz publikowanie imienia i nazwiska
Uczestnika) w materiałach promocyjnych, w wydawnictwach Organizatora, a
także na stronie internetowej www.januszlewandowski.pl oraz wykorzystywanie

ich w celach marketingowych Organizatora.
§8
Uczestnik przekazując prace konkursowe oświadcza jednocześnie, że nie będą one
zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały
ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace
konkursowe ma zgody osób, których wizerunek i utrwalono na fotografiach, i
uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków. W
przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu
naruszenia praw określonych powyżej Uczestnik, jako wyłącznie odpowiedzialny,
zrekompensuje Organizatorowi koszty poniesione w związku ze skierowaniem
przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od
wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
§9
Uczestnik wysyłając formularz, oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin
Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.
§10
Wyboru nagrodzonych zdjęć dokonają przedstawiciele Organizatora, zwani dalej
Jury.
§11
Jury dokonuje oceny po dniu zakończenia Konkursu biorąc pod uwagę wartość
artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.
§12
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 17.08.2016r. a wyniki zostaną
opublikowane na stronie internetowej Organizatora: www.januszlewandowski.pl

3. Ocena prac i rozstrzygnięcie Konkursu
§1
Jury wybierze 20 prac, których autorzy otrzymają zaproszenia do udziału w
wyjeździe studyjnym do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.
§2

Organizator skontaktuje się z laureatami Konkursu - drogą elektroniczną - w
sprawie terminu i miejsca przekazania nagród.

4. Odpowiedzialność i postanowienia końcowe
§1
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie lub spóźnione
otrzymanie zgłoszenia od Uczestnika.
§2
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników
postanowień Regulaminu, w szczególności jeśli tematyka zdjęcia będzie naruszać
prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo w jakikolwiek
sposób będzie naruszała przepisy obowiązującego prawa.
§6
Uczestnik poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu. Udostępnienie
danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu jest warunkiem
otrzymania nagrody w Konkursie.
§7

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy przeprowadzany
przez Instagram ani firmę z nim związaną.
§8
Konkurs nie stanowi gry losowej, a w szczególności loterii promocyjnej w
rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
§9
Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

