konkurs fotograficzny

Nasz euroregion

Konkurs fotograficzny Euroregionu Pradziad
Zrób zdjęcia ciekawych miejsc w swojej okolicy
i dołącz do naszego konkursu fotograficznego o fajne nagrody!
Regulamin konkursu
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Tematem konkursu są: ciekawe miejsca, widoki, architektura i zabytki w Euroregionie Pradziad / Praděd
Konkurs odbędzie się na stronie Facebooka: www.facebook.com/EuroPraded
Prace konkursowe będą oceniane w 2 kategoriach: wiosna - lato, jesień - zima
Zdjęcia do konkursu przyślij na adres e-mail: fotosoutez@europraded.cz
Jako temat e-maila wskaż kategorię, do której należy zdjęcie (wiosna-lato lub jesień-zima)
W mailu podaj: imię, nazwisko autora, adres zamieszkania i krótki opis zdjęcia (miejsce gdzie zdjęcie
zostało wykonane, możecie także dodać współrzędne GPS)
Zdjęcia prześlij w formacje JPG, o minimalnej rozdzielczości 1920 pikseli dłuższy bok
Do każdej kategorii konkursu można przysłać maksymalnie 2 zdjęcia
Maksymalny rozmiar przesłanego pliku nie może przekraczać 20 MB
Termin przesyłania prac upływa 15 października 2020r
Do finału konkursu jury wybierze 100 zdjęć z każdej kategorii
Publikacja wybranych zdjęć i głosowanie odbywać się będzie na stronach Facebooka
www.facebook.com/EuroPraded od 20 października do 30 listopada 2020r
W każdej kategorii nagrodzonych zostanie 10 zdjęć, które otrzymają najwięcej „polubień” podczas
głosowania.
W przypadku takiej samej liczby „polubień” o zwycięstwie zdjęcia zadecyduje jury

Co można wygrać?
W kategorii wiosna-lato:
Kategorii jesień-zima:

1–10 miejsce: power bank i bezprzewodowe słuchawki
1–10 miejsce: power bank i bezprzewodowe słuchawki
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Konkurs fotograficzny Euroregionu Pradziad
Postanowienia ogólne
Konkurs fotograficzny „Nasz Euroregion” został ogłoszony przez Euroregion Praděd, Nové doby 111, 793 26,
Vrbno pod Pradědem, Republika Czeska, IČO: 69594074 (zwany dalej „organizatorem”).
Konkurs trwa od 1 lutego do 30 listopada 2020r.
W konkursie mogą brać udział osoby w każdym wieku, które mają stałe miejsce zamieszkania w Czechach
(zwane dalej ČR) lub w Polsce (zwane dalej PL) i posiadają aktualny adres do doręczeń w ČR lub PL. Jeśli
zaistnieje taka konieczność (np. przekazanie nagrody itp.). Osoby niepełnoletnie powinny być reprezentowane
przez swojego opiekuna prawnego.
Facebook nie jest organizatorem konkursu, nie sponsoruje go, ani nie jest w żaden sposób z nim powiązany.
Do konkursu nie będą zakwalifikowane zdjęcia przedstawiające treści nieprzyzwoite, ośmieszające lub
obraźliwe oraz zdjęcia niezwiązane z jego tematyką.
Przesyłając zdjęcia do konkursu uczestnik potwierdza, że jest autorem zdjęć. W przypadku wysłania prac
innych osób potwierdza, że ma ich zgodę na udział w konkursie.
Biorąc udział w konkursie uczestnik zgadza się z Regulaminem konkursu określonym przez organizatora i
zobowiązuje się do jego przestrzegania. Jeżeli uczestnik bieże udział w konkursie
z naruszeniem jego zasad, organizator zastrzega sobie prawo do możliwości wykluczenia uczestnika
z konkursu.
Uczestnicząc w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przesłanych przez niego
zdjęć, na wszystkie możliwe sposoby eksploatacji, bez ograniczenia terytorialnego, czasowego lub
ilościowego (strony internetowe, materiały promocyjne - drukowane i elektroniczne itp.), bez konieczności
podania nazwiska autora zdjęcia.
Biorąc udział w konkursie, uczestnik zgodnie z ustawą nr 110/2019 Sb. (R.Č.) w sprawie przetwarzania danych
osobowych, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przekazanych w ramach powyższego
konkursu jego organizatorowi. Udziela również zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu
przeprowadzenia oceny konkursu i dalszego procesu marketingowego. W szczególności udziela zgody na
wykorzystanie podanego nazwiska i adresu w środkach przekazu i na stronie internetowej organizatora przez
okres 5 lat od udzielenia zgody lub od momentu rejestracji w konkursie.
Organizator w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do skrócenia, przedłużenia, zmiany lub
odwołania konkursu.
Uczestnicy zostaną poinformowani o wyniku konkursu i wygranych nagrodach za pośrednictwem listy
zwycięzców, która zostanie opublikowana na stronie internetowej www.europraded.cz i
www.facebook.com/EuroPraded w ciągu 14 dni od zakończenia konkursu.
Nagrody zostaną przekazane w siedzibie organizatora albo przesłane na adres pocztowy podany w
wiadomości e-mail. Jeśli uczestnik nie odbierze nagrody, nagroda przepada. Zwrócone przez pocztę przesyłki
z nagrodą nie będą ponownie wysłane. Wartość wygranych nagród nie będzie wypłacana w gotówce.
Zwycięstwa w konkursie nie można dochodzić na drodze sądowej.
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