
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu fotograficznego (zwanego dalej: Konkursem) jest Darłowska Lokalna

Organizacja  Turystyczna  w  Dorzeczu  Wieprzy  i  Grabowej,  przy  ul.  Sempołowskiej  2A,  76-100

Sławno, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Sąd Rejonowy W Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem

KRS 0000435408, NIP 4990647233.

1.2. Czynności wykonawcze Konkursu należą do Organizatora.

1.3. Konkurs będzie trwał od dnia 7 lipca 2017 roku do dnia 30 września 2017 roku na obszarze

Rzeczpospolitej Polskiej. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: 1 października 2017 roku na stronie

www.darlot.pl oraz na profilu Facebooku Organizatora:

https://www.facebook.com/DarlotSercePolskiegoWybrzeza/

1.4. W  konkursie  może  wziąć  udział  każdy,  z  wyłączeniem  pracowników  Organizatorów  oraz

członków ich rodzin, a także osób bezpośrednio uczestniczących w organizowaniu i przygotowaniu

konkursu.  Przez  uczestnika  Konkursu  (zwanego  dalej:  Uczestnikiem)  rozumie  się  osoby

pełnoletnie  oraz  osoby  niepełnoletnie,  które  posiadają  zgodę  opiekunów prawnych  na  udział  w

Konkursie.

1.5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

1.6.  Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis

Facebook Inc., ani z nim związany. Serwis Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy

przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować do Organizatora.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Warunki uczestnictwa w Konkursie są następujące:

a. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach tematycznych:

# zachód słońca

# rodzina

# aktywny wypoczynek

# krajobraz

# architektura

b. przysłanie Fotografii do dnia 31 sierpnia 2017 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej, na

adres:  konkurs@darlot.pl, (zwanej  dalej  Fotografią),  w  treści  e-maila  należy  wskazać  imię,

nazwisko,  adres  zamieszkania  oraz  adres  e-mail  Uczestnika,  a  także  jego  wiek  oraz  załączyć

ewentualną zgodę opiekuna prawnego na udział w Konkursie.

c. Uczestnik  poprzez  przesłanie  Fotografii akceptuje  regulamin Konkursu oraz wyraża zgodę na

przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  na  potrzeby  konkursu  zgodnie  z  ustawą  o  Ochronie

Danych Osobowych dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.;

d. Fotografia może być wykona telefonem lub aparatem o minimalnej rozdzielczości 2048 x 1152

pikseli i  przesłana  w  formacie  JPG (w  razie  potrzeby  Uczestnik  zostanie  powiadomiony  o

konieczności nadesłania zdjęcia w lepszej jakości). Jedno zdjęcie nie może przekroczyć 10MB.

e.  Nie  zezwala  się  stosowania  fotomontaży  polegających  na  łączeniu  elementów  Fotografii
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pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji Fotografii.

2.2. Przesyłając Fotografie, w temacie wiadomości należy wpisać: „konkurs fotograficzny”, a w

treści kategorie oraz tytuły Fotografii.  O dochowaniu terminu przesłania Fotografii  decyduje

moment doręczenia Fotografii na wskazany adres poczty elektronicznej Organizatora.

2.3. Nadesłanie Fotografii, bez zamieszczenia wszystkich danych i załączników, o których mowa w

pkt 2.1 lit b-d jest traktowane jako niespełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. Praca taka

nie jest brana pod uwagę przy przyznawaniu nagród w Konkursie.

2.4. W przypadku jakichkolwiek zmian w danych podanych wraz z nadesłaniem Fotografii, o których

mowa  w  pkt  2.1 Uczestnik  powinien,  w  ciągu  14  dni  od  daty  zmiany,  powiadomić  o  tym

Organizatora.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  ewentualne  konsekwencje  braku

zgłoszenia zmiany danych.

2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub nierzetelnych

danych, o których mowa w pkt. 2.1.

2.6. Uczestnik Konkursu może przesłać na adres Organizatora nie więcej niż 10 Fotografii.

2.7. Nadesłanie  Fotografii  oznacza  akceptację  Regulaminu  oraz  wyrażenie  zgody  na  udział  w

Konkursie,  publikację  Fotografii  oraz  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  na  potrzeby

realizacji Konkursu.

2.8. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, 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.

3. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE

3.1. Nagrodami w Konkursie są:

a. za zajęcie pierwszego miejsca: ZAPROSZENIE RODZINNE 4-OSOBOWE NA 40-MINUTOWY

REJS GALEONEM „KRÓL ERYK I” PO MORZU BAŁTYCKIM W DARŁOWIE W SEZONIE LETNIM 2018 +

niespodzianka.

b. za zajęcie drugiego miejsca: VOUCHER DLA JEDNEJ OSOBY NA 20 MINUT EXTREMALNYCH

WODNYCH DOZNAŃ SPORTOWYCH NA DOWOLNYM SPRZĘCIE MOTOROWYM (FLYBOARD-SKUTERY

WODNE) W SEZONIE LETNIM 2018 + niespodzianka

c. za zajęcie trzeciego miejsca: ZAPROSZENIE RODZINNE 4-OSOBOWE DO PARKU EDUKACJI I

ROZRYWKI „LEONARDIA” W SEZONIE LETNIM 2018 + niespodzianka

d. Pozostali uczestnicy otrzymają nagrody pocieszenia w postaci gadżetów promocyjnych.

3.2. Komisja konkursowa (zwana dalej:  Komisją), w skład której będą wchodzić przedstawiciele

Partnerów Organizatora Konkursu oraz przedstawiciel Organizatora wybierze 3 najlepsze fotografie

spośród  wszystkich  kategorii.  Posiedzenie  Komisji  odbędzie  się  po  terminie  nadsyłania  prac

(31 sierpnia), w terminie ustalonym przez Komisję, nie później jednak niż do  7 września 2017

roku. Do zadań Komisji należy w szczególności:

a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,



b. ocena Fotografii, według kryteriów, o których mowa w pkt 3.3,

c. przyznawanie nagród,

d. prowadzenie postępowania reklamacyjnego.

3.3. Komisja  dokona  wyboru  3 najlepszych  Fotografii  spośród  wszystkich  kategorii  oceniając

zgłoszenia wg kryterium oryginalności i niepowtarzalności. Decyzja Komisji jest ostateczna.

3.4. Wyróżnione przez komisję 3 Fotografie tuż po posiedzeniu Komisji zostaną opublikowane na

profilu  Organizatora  https://www.facebook.com/DarlotSercePolskiegoWybrzeza/ i  podane

pod głosowanie użytkowników serwisu poprzez polubienie Fotografii  do dnia  31 września 2017

roku  do  godziny  24:00. Kolejność  zwycięskich  miejsc  ustalona  zostanie  na  podstawie  ilości

otrzymanych polubień.

3.4. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia  1 października 2017 roku, poprzez opublikowanie ich na

stronie www.darlot.pl oraz na profilu Organizatora:  

https://www.facebook.com/DarlotSercePolskiegoWybrzeza/ na  Facebooku.  Fotografie

zostaną zamieszczone na stronie www.darlot.pl oraz na profilu Organizatora:

https://www.facebook.com/DarlotSercePolskiegoWybrzeza/ na Facebooku. 

4. ODBIÓR NAGRÓD

4.1. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej, na adresy podane w zgłoszeniu do

Konkursu.

4.2. Warunkiem otrzymania nagród jest przestrzeganie przez Uczestników Konkursu postanowień

Regulaminu.

4.3. Laureatom  nie  przysługuje  prawo  do  zastrzeżenia  szczególnych  właściwości  nagród  ani

otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.

4.4. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  niemożność  przekazania  nagrody  z  przyczyn

niezależnych  od  Organizatora.  W  przypadku,  gdy  nagroda  nie  zostanie  odebrana  przez

nagrodzonego Uczestnika w ciągu miesiąca, prawo do nagrody wygasa. Nagroda w takim przypadku

pozostaje do dyspozycji Organizatora.

5. PRAWA AUTORSKIE

5.1. Uczestnik  Konkursu  przez  akceptację  Regulaminu,  oświadcza,  że  Fotografia  jest  jego

autorstwa. W przypadku naruszenia postanowienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym Uczestnik

zobowiązuje  się  podjąć  wszelkie  kroki  prawne  i  faktyczne  calem  zaspokojenia  ewentualnych

roszczeń osób trzecich.

5.2. Uczestnik Konkursu poprzez akceptację Regulaminu przekazuje wszelkie prawa do przesłanej

Fotografii  Organizatorowi,  a  Organizator  działając  na  podstawie  art.  921  kodeksu  cywilnego,  z

chwilą otrzymania Fotografii, nabywa własność Fotografii oraz całość autorskich praw majątkowych

wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych – w stosunku

do otrzymanych Fotografii, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o

prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych  (Dz.U.06.90.631  z  późn.  zm.),  co  w  szczególności

obejmuje następujące, znane w chwili otrzymania Fotografii, pola eksploatacji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie utworów oraz ich opracowań  – wytwarzanie dowolną  techniką, w

tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
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b. wprowadzanie do obrotu oryginałami Fotografii oraz ich opracowaniami albo egzemplarzami, na

których  Fotografię  utrwalono  –  wprowadzania  do  obrotu,  użyczania  lub  najmu  oryginału  albo

egzemplarzy (w Polsce i za granicą),

c. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworów

w taki sposób, aby każdy mógł mieć  do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity,

remitowanie, rozpowszechnianie w prasie,  w sieci  internetowej,  na plakatach wielkoformatowych

oraz we wszelkich innych formach promocji lub reklamy

d. modyfikowanie utworów w całości lub części oraz dokonywanie ich opracowań w całości lub części

e. swobodne  używanie  i  korzystanie  z  utworów  oraz  ich  pojedynczych  elementów  w  zakresie

reklamy, promocji lub oznaczenia towarów, dokonywane przez Organizatora

f.  modyfikowanie Fotografii  w całości  lub części  oraz dokonywanie ich opracowań  w całości  lub

części,  w  szczególności  prawo  do  korekty,  przeróbek,  jakichkolwiek  zmian  i  adaptacji

poszczególnych elementów Fotografii lub całości,

g.  używanie  w  obrocie  gospodarczym  lub  niegospodarczym  w  charakterze  oznaczenia

przedsiębiorstwa,  znaku  towarowego  lub  innego  charakterystycznego  symbolu  przedsiębiorstwa,

jego części, albo towaru lub usługi,

h. rejestracja w Urzędzie Patentowym w charakterze znaku towarowego,

5.3.  Laureatowi  nie  przysługuje  odrębne wynagrodzenie za  korzystanie  z  Fotografii  na  każdym

odrębnym polu eksploatacji.

5.4. Organizatorowi przysługuje prawo rozpowszechniania nagrodzonych Fotografii, odpowiedniego

opracowywania prac. Zgłoszenie Fotografii do Konkursu oznacza zgodę na publiczne udostępnianie

otrzymanych Fotografii  w terminie wybranym przez Organizatora oraz rezygnację  z nadzoru nad

sposobem korzystania z Utworu.

5.5. Na żądanie Organizatora, Uczestnik Konkursu (bądź opiekun prawny Uczestnika) zobowiązuje

się podpisać z Organizatorem umowę potwierdzającą przeniesienie majątkowych praw autorskich do

Fotografii na Organizatora, uwzględniającą założenia wskazane w pkt 5.1 i 5.2.

6. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

6.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora.

6.2. Reklamacja  powinna  zawierać  imię,  nazwisko  i  adres  uczestnika  Konkursu,  jak  również

dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

6.3. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.

6.4. Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik

Konkursu o decyzji Komisji Konkursowej zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 7 dni od dnia

rozpatrzenia reklamacji.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

7.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności  za usługi  telekomunikacyjne w tym zapewniające

dostęp do sieci Internet.

7.2. Organizator nie jest odpowiedzialny za brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie wskutek

problemów technicznych z przesyłaniem danych ani nie gwarantuje,  że strony sieci  internetowej



będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę

danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Administratorem danych  osobowych uzyskanych  w związku  z  Konkursem jest  Organizator.

Celem zbierania danych jest prawidłowe przeprowadzenie Konkursu.

8.2.  Dane osobowe uczestników Konkursu będą  przetwarzane wyłącznie w celach związanych z

Konkursem, a w szczególności do ogłoszenia wyników Konkursu.

8.3. Każdemu uczestnikowi (opiekunowi prawnemu) przysługuje prawo dostępu do swoich danych,

ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

8.4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych w

zakresie  niezbędnym  na  potrzeby  Konkursu.   Wyrażenie  zgody  następuje  z  chwilą  przesłania

Fotografii (pkt 2.1 lit c)

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Niniejszy regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną pod adres

Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna w Dorzeczu Wieprzy i Grabowej, ul. Sempołowskiej 2A,

76-100 Sławno. Regulamin dostępny będzie również  w siedzibie Darłowskiej Lokalnej Organizacji

Turystycznej w Dorzeczu Wieprzy i Grabowej, przy ul. Sempołowskiej 2A, 76-100 Sławno oraz na

stronie  internetowej  www.darlot.pl. Wszelkie  informacje  o  Konkursie  zawarte  w  materiałach

reklamowych (w tym na plakatach informacyjnych) mają charakter jedynie informacyjny.

9.2. W  kwestiach  nieuregulowanych  niniejszym  regulaminem  stosuje  się  przepisy  Kodeksu

Cywilnego.

9.3.  Uczestnik  Konkursu  może  zrezygnować  z  udziału  w  Konkursie  w  każdym  czasie  poprzez

pisemne  oświadczenie  złożone  na  adres  Organizatora.  W  przypadku  rezygnacji  z  udziału  w

Konkursie  Organizator  niezwłocznie  usunie  dane osobowe  osoby  rezygnującej  z  uczestnictwa  w

Konkursie udostępnione wyłącznie dla celów Konkursu.

9.4. W przypadku  naruszenia  postanowień  Regulaminu  przez  uczestnika  Konkursu,  Organizator

uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie.

9.5. Uprawnienia  wynikające  z  uczestnictwa  w  Konkursie  nie  mogą  być  przeniesione  przez

uczestnika na osobę trzecią.


