REGULAMIN KONKURSU
Zrób fotkę i poleć na Sabat Czarownic 4 !

I.
1.1.

Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem, jest Regionalna Organizacja
Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach pod adresem:
ul. Ściegiennego 2/32, 25-033 Kielce.

1.2.

Konkurs trwa od dnia 13 czerwca 2013 roku do dnia 17 czerwca 2013 roku do
godziny 12.00.

1.3.

Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczanie
nagród w Konkursie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.4.

Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym
Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.

1.5

Wszelkie

informacje

pozyskane

w

związku

z

realizacją

Konkursu

zostaną

wykorzystane wyłącznie dla celów z nim związanych. Informacje stanowiące dane
osobowe podlegać będą ochronie, stosownie do wymogów ustawy z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych /t.jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926 z późń. zm./ i będą gromadzone oraz przetwarzane wyłącznie dla celów
realizacji Konkursu.
1.6

Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu: Regionalna
Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego. Dane osobowe nie będą
przetwarzane przez inny podmiot, ani też udostępniane w żadnym zakresie innym
podmiotom. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu
do ich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
II. Warunki uczestnictwa w Konkursie i Zadanie Konkursowe

2.1

Konkurs jest ogłoszony na portalu internetowym www.swietokrzyskie.travel.

www.swietokrzyskie.travel

2.2

Uczestnikami

Konkursu

mogą

być

wyłącznie

osoby

fizyczne,

zamieszkałe

na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które ukończyły 18 rok życia.
2.3

Uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedno zdjęcie.

2.4

Zdjęcie w formacie JPG. należy przesłać na adres elektroniczny Regionalnego
Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach: informacja@swietokrzyskie.travel.

2.5

Konkurs polega na wykonaniu jednej fotografii czarownicy świętokrzyskiej, dla
której

tłem

będzie

atrakcja

lub

atrakcje

turystyczne

województwa

świętokrzyskiego (zabytki, krajobrazy, przyroda).
2.6

Zdjęcie musi posiadać tytuł.

2.7

Zdjęcie może być wykonane dowolnym rodzajem sprzętu w dowolnej technice.

2.8

Autor filmu winien dołączyć wypełnione oświadczenie potwierdzające jego prawa
autorskie do zdjęcia oraz wypełnioną kartę zgłoszenia.

2.9

Zdjęcie nie może naruszać godności ludzkiej, dyskryminować ze względu na rasę,
płeć, orientację seksualną oraz narodowość, ranić przekonań religijnych lub
politycznych, zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi
małoletnich, sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub
ochronie środowiska.

2.10

Autor zdjęcia nieodpłatnie wyraża zgodę na nieograniczone czasowo publikowanie,
z także korzystanie przez organizatorów z praw autorskich majątkowych do
zdjęcia na wszelkich polach eksploatacji związanych z prowadzeniem działalności
statutowej. Autor zdjęcia uprawnia organizatora do udzielenia sublicencji do
korzystania z praw autorskich do zdjęcia w zakresie wskazanym w zdaniu
poprzedzającym.

2.11

Zdjęcie wraz ze zeskanowanym dokumentem karty zgłoszenia i podpisanym
oświadczeniem należy przesłać do dnia 17 czerwca 2013 roku do godziny 12.00
na

adres

Regionalnego

Centrum

Informacji

Turystycznej

w

Kielcach:

informacja@swietokrzyskie.travel Zgłoszenia, które wpłyną po terminie nie będą
brane pod uwagę. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone w dniu 18 czerwca na
portalu www.swietokrzyskie.travel.
2.12

Każdy Uczestnik w czasie trwania Konkursu może przesłać tylko jedno zdjęcie.

2.13

Wzięcie

udziału

w

konkursie

jest

jednoznaczne

z

zezwoleniem

autora

na umieszczenie zdjęcia na stronach internetowych i serwisach zarządzanych

www.swietokrzyskie.travel

przez

Regionalną

Organizację

Turystyczną

Województwa

Świętokrzyskiego.
2.14

Biorąc udział w konkursie autor fotografii wyraża zgodę na umieszczenie jego
adresu

e-mail

w

bazie

newsletter

Regionalnej

Organizacji

Turystycznej

Województwa Świętokrzyskiego
2.15

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niedotarcie lub opóźnione dotarcie
zdjęcia do Organizatora.

2.16

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie tych
osób, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu.

2.17

Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie
dobrowolne.

III.
3.1

Komisja konkursowa

20 najciekawszych i najoryginalniejszych zdjęć wyłoni komisja konkursowa w
składzie:
-

Anna

Kowalska,

specjalista

ds.

informacji

turystycznej

i

promocji

w Regionalnym Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach
- Krzysztof Pęczalski, Wirtualne Świętokrzyskie
- Marcin Marciniewski, Prezes Świętokrzyskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
Turystyczno – Krajoznawczego
- Michał Poros, kierownik Centrum Geoedukacji w Kielcach
- Przemysław Krystian, specjalista ds. oświatowych i marketingu w Dziale Relacji
Publicznych i Animacji Rekreacyjno-Oświatowej Muzeum Zabawek i Zabawy
3.2

Komisja konkursowa będzie oceniać technikę wykonania zdjęcia, atrakcyjność,
humorystykę, przekaz krajoznawczy i spójność z założeniami konkursowymi.

IV. Nagrody w Konkursie
4.1

Nagrody to 30 podwójnych zaproszeń na koncert „Sabat Czarownic 4”, który
odbędzie się dnia 22 czerwca 2013 roku w Kielcach. Każdemu z 30 zwycięzców
przysługują 2 zaproszenia.

www.swietokrzyskie.travel

4.2

Zdobywca

nagrody

w

Konkursie

nie

może

żądać

wymiany

nagrody

na jej równowartość pieniężną ani na nagrodę innego rodzaju.
4.3

Uczestnika, któremu zostaną wydane zaproszenia obowiązuje całkowity zakaz
sprzedaży zaproszeń.

4.4

Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia
laureatów. Komisja Konkursowa uprawniona jest do odstąpienia od wyboru
laureatów i przyznania nagród jak również do wyboru laureatów w ilości mniejszej
niż 30. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje reklamacja.

4.5

W przypadku liczby zgłoszeń nie przekraczających puli zaproszeń przewidzianych
jako nagrody w Konkursie, albo wyboru laureatów w ilości mniejszej niż 30
Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania niewykorzystanych zaproszeń
na inny cel.

V.
5.1

Zasady przyznawania i wydawania nagród w Konkursie
Zwycięzcami zostanie 30 osób, których zdjęcia będą spełniały zasady wymienione
w regulaminie i zostaną uznane przez komisję konkursową za najbardziej
atrakcyjne. Zaproszenia będą do odbioru w siedzibie Regionalnego Centrum
Informacji Turystycznej w Kielcach w godzinach pracy placówki, poczynając od
dnia następującego po dacie ogłoszenia wyników konkursu. Decyzja Organizatora
o przyznaniu nagród jest ostateczna i nieodwołalna.

5.2

Nagrodę można odebrać wyłącznie osobiście w biurze Regionalnego Centrum
Informacji Turystycznej w Kielcach w godzinach pracy placówki.

5.3

Wydanie nagród nastąpi wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego.

VI. Postępowanie reklamacyjne
6.1

Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres
Organizatora:

Regionalne

Centrum

Informacji

Turystycznej

w

Kielcach,

ul. Sienkiewicza 29, 25-007 Kielce w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników
Konkursu. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data doręczenia
przesyłki z reklamacją pod wskazany w niniejszym punkcie adres, nie zaś data
stempla pocztowego.

www.swietokrzyskie.travel

6.2

Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu. Pisemna
reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak
również

dokładny

opis

i

wskazanie

przyczyny

reklamacji.

Reklamacje

rozpatrywane są przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni od dnia doręczenia
Organizatorowi.
6.3

Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.

6.4

Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik

o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w
reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

VII.
7.2

Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie
trwania Konkursu. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na stronach
internetowych.

7.3

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym
Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.

7.4

Zasady

przeprowadzania

Wszelkie

materiały

Konkursu

określa

wyłącznie

niniejszy

Regulamin.

mają

charakter

wyłącznie

promocyjno-reklamowe

informacyjny.
7.5

Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych
podanych w związku z Konkursem.

7.6

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika
nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.

7.7

Organizator

nie

ponosi

odpowiedzialności

za

niemożność

odbioru

nagrody

z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu.
7.8

Organizator

nie

ponosi

odpowiedzialności

za

opóźnienia

lub

jakiekolwiek

przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn
niezależnych od niego.

www.swietokrzyskie.travel

Kielce, dnia 13 czerwca 2013

www.swietokrzyskie.travel

