Regulamin Konkursu „Polub nasze zdjęcie”.
Fundacji Wspierania Rozwoju Zasobów Ludzkich „Nasze Zagłębie”
§1
Organizator i czas trwania Konkursu
1. Organizatorem i fundatorem nagród w Konkursie „ Polub nasze zdjęcie” jest Fundacja
Wspierania Rozwoju Zasobów Ludzkich „Nasze Zagłębie” z siedzibą w Czeladzi przy
ul. Żytniej 30
zwanej dalej „Organizatorem Konkursu”.
2. Konkurs rozpoczyna się 7 listopada 2014 r. i trwać będzie do 7 grudnia 2014 r. Ogłoszenie
wyników nastąpi 8 grudnia 2014 na stronie www. Fundacji na Facebooku.
§2
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda szkoła, która do 21 listopada 2014 r. prześle na
adres Fundacji: fundacjanaszezaglebie@gmail.com , wspólne zdjęcie całej społeczności
szkolnej.
2. Zdjęcia nadesłane na Konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość,
nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich. Zdjęcia nadesłane
na Konkurs nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem
jakichkolwiek innych zdjęć. Zdjęciami konkursowymi nie mogą być zdjęcia, które w całości
lub części były publikowane w którymkolwiek z mediów lub prasie.
3. Naruszenie przez uczestnika Konkursu któregokolwiek z wymienionych powyżej
warunków uczestnictwa w Konkursie, spowoduje utratę prawa do otrzymania nagrody. W
przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w § 2 pkt 2 a stwierdzonych po
przekazaniu nagrody uczestnik Konkursu będzie zobowiązany do jej zwrotu.
§3
Cel Konkursu i tematyka prac
1. Celem Konkursu jest integracja środowisk szkolnych poprzez utożsamianie się z
potrzebami i zadaniami szkoły oraz wsparcie rzeczowe szkół w sprzęt sportowy.
3. Formą dopuszczającą zdjęcie do Konkursu jest dowolne zdjęcie.
§4
Zasady Konkursu
1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać do 21 listopada 2014 r. swoje zdjęcie
(decyduje data wpływu do Fundacji) w postaci możliwej do dalszej edycji. Organizator nie
odpowiada za jakość i format nadesłanych zdjęć.

2. Autor utworu odpowiada za zgodę osób przedstawianych w utworze na ich fotografowanie,
publikowanie i rozpowszechnianie, którą to zgodę przenosi na organizatora w momencie
przesłania zdjęcia do Konkursu.
3. W Konkursie wezmą udział zdjęcia nadesłane wyłącznie przez szkoły z tereniu Zagłębia.
4. Przesłanie zdjęcia na adres Fundacji jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego
regulaminu.
5. Od 22 listopada 201r przesłane zdjęcia zostaną umieszczone na Facebooku Fundacji w
albumie „Konkurs” gdzie będzie można na nie głosować.
6. Głosowanie polega na „polubieniu” danego zdjęcia. Głosować można tylko jeden raz.
Wygra to zdjęcie , które uczestnicy glosowania „polubią „ najwięcej razy.
7. Głosować można od dnia 22.11.2014r do dnia 07.12.2014r
8. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 08 grudnia 2014 r. poprzez zamieszczenie na
stronach www Organizatora Konkursu (www.fundacjanaszezaglebie.com.pl) oraz na
Facebooku informacji o rozstrzygnięciu Konkursu, zawierającej dane szkoły, która wygrała.
8. W Konkursie przewidziano następujące nagrody - sprzęt sportowy w postaci piłek:
-10 piłek do piłki nożnej
-10 piłek do piłki siatkowej
-10 piłek do koszykówki
-10 piłek do piłki ręcznej
razem: 40 piłek
9. Organizator nie odpowiada za ewentualne roszczenia osób/instytucji, uczestników z tytułu
naruszenia przez uczestnika praw autorskich, praw pokrewnych, regulaminu Facebooka oraz
prawa do rozpowszechniania utworu.
10. Organizator nie stanowi strony postępowania o ewentualne naruszenie praw autorskich ,
praw osób trzecich oraz dóbr osobistych i wizerunku czy zasad postępowania, zasad etyki czy
fair play.
§5
Odbiór nagrody
§6
Postępowanie reklamacyjne
1. Termin przekazania nagród zostanie uzgodniony telefonicznie. Przekazanie nastąpi na
podstawie protokołu przekazania.

§7
Postanowienia końcowe
1. Przesyłając zdjęcie na Konkurs, szkoła potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu
zawarte w niniejszym Regulaminie.
2. Zdjęcie musi być wysłane z oficjalnego adresu e-mail szkoły i podpisanego imieniem i
nazwiskiem jej prawnego reprezentanta.
2. W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego
Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują
odpowiednie przepisy prawa.

