Regulamin konkursu fotograficznego

„Wakacyjne selfie z Muzeum Zagłębia w tle”

I.

Przepisy ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Muzeum Zagłębia w Będzinie, ul. Świerczewskiego
15, 42-500 Będzin (dalej zwane „Organizatorem”).
2. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") oraz
obowiązujące przepisy prawa.
3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej www. muzeum.bedzin.pl.

II. Cele konkursu:
- promowanie obiektów Muzeum Zagłębia w Będzinie
-

rozwijanie

kreatywności

i

aktywności

mieszkańców

Będzina

oraz

turystów

odwiedzających muzeum w okresie wakacyjnym

III. Warunki przystapienia do Konkursu, terminarz.
1. W Konkursie może wziąć udział każdy.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału jedynie pracownicy Organizatora oraz
członkowie ich rodzin.
3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest posiadanie aktywnego konta w serwisie
Facebook.com, gdzie uczestnik powinien polubić fanpage Muzeum Zagłębia oraz
udostępnić na swoim profilu post konkursowy.
4. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez: przesłanie zdjęcia oraz wypełnionej,
kompletnej karty zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
konkursy@muzeum.bedzin.pl. Prace na Konkurs można przesyłać w dniach od 1
do 30 lipca 2015 r. Prace zgłoszone po terminie nie będą oceniane.
5. Prace fotograficzne składane w Konkursie muszą spełniać wymogi opisane
w Regulaminie.
6. Uczestnik poprzez przesłanie zdjęcia na wskazany w podpunkcie 4 adres e-mail
akceptuje Regulamin oraz warunki Konkursu. Tym samym wyraża także zgodę na

przetwarzanie jego danych osobowych oraz udziela Organizatorowi Konkursu
licencji, o której mowa w pkt. IV ppkt. 5 Regulaminu.
7. Uczestnik Konkursu dopuszczający się stosowania nieprawidłowych prakyk
nabywania polubień, decyzją Organizatora zostanie zdyskwalifikowany.
8. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia lub przedłużenia czasu trwania
Konkursu, zmiany nagród i terminów rozstrzygnięcia Konkursu.

IV. Wymagania dotyczące prac konkursowych
1. Każdy Uczestnik może nadesłać jedno zdjęcie o parametrach: format JPG, wielkość
pliku max. 3 MB.
2. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi. Zgłoszenie pracy do
Konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik posiada pełnię praw do
przesłanej fotografii, w szczególności prawa autorskie oraz że uzyskał zgodę na
rozpowszechnienie wizerunku osób utrwalonych na fotografii. W przypadku
jakichkolwiek naruszeń wyłączona jest odpowiedzialność Organizatora, a Uczestnik
zobowiązuje się zaspokoić wszystkie roszczenia tych osób.
3. Prace konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych ani powszechnie uznanych
za niewłaściwe. Oceny treści dokonuje Organizator.
4. Uczestnik wyrażaja zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych
osobowych w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do Regulaminu. Tym samym
zgadza się także na publikację swoich danych osobowych w materiałach
informacyjnych i promocyjnych związanych z Konkursem.
5. Uczestnik nadsyłając pracę na Konkurs jednocześnie udziela nieodpłatnej licencji
do wykorzystania pracy: wystawienia pracy, publicznego udostepnienia pracy,
w szczególności w internecie (w tym w serwisie Facebook), wprowadzenie pracy do obrotu,
w szczególności druk w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie oraz
wykorzystanie w celach marketingowo-promocyjnych.

V. Ocena prac i nagrody
1. Konkurs jest dwuetapowy.
2. W pierwszym etapie oceny, skład jury powołany przez Organizatora, wybierze 10
najlepszych prac, które umieszczone zostaną 31 lipca 2015 r. na profilu
Organizatora w serwisie facebook.

3. Skład jury zostanie określony przez Organizatora konkursu. Decyzje jury są
ostateczne.
4. Ocenie prac konkursowych podlegać będzie zgodność z tematem oraz celami
Konkursu.
5. Na prace wybrane przez Jury do II etapu Konkursu swój głos będą mogli oddać
wszyscy zalogowani użytkownicy facebooka od 31 lipca do 18 sierpnia 2015 r. do
godziny

9.00.

O

zwycięzcy

Konkursu

decydować

będzie

ilość

oddanych

kliknięć/głosów "Lubię to".
6. Nagrodą dla zwycięzcy konkursu będzie profesjonalna sesja zdjęciowa wraz z osobą
towarzyszącą w jednym z obiektów Muzeum Zagłębia w Będzinie (czas trwania
sesji: około 1h).
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień
w Konkursie.
8. Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce na profilu Organizatora w serwisie
facebook oraz na stronie www.muzeum.bedzin.pl 18 sierpnia 2015 r.
9. Wręczenie

nagród,

wyróżnień,

dyplomów

będzie

miało

miejsce

w

Pałacu

Mieroszewskich – siedzibie Muzeum Zagłębia w Będzinie przy ul. Świerczewskiego
15.

O

dokładnym

terminie

rozdania

nagród

laureat

Konkursu

zostanie

powiadomiony przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej, w ciągu
14 dni od dnia roztrzygnięcia Konkursu.

