REGULAMIN
Konkurs fotograficzny „Pociągiem do przyrody w Łódzkiem”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej „Konkursem”, jest Urząd Marszałkowski Województwa
Łódzkiego, adres: 90-051 Łódź al. Piłsudskiego 8, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs trwa od dnia 27 maja 2017 r. do dnia 30 września 2017 roku.
3. Celem Konkursu jest pokazanie przyrodniczych perełek województwa łódzkiego oraz promowanie
ich jako miejsca wyjazdów turystycznych oraz sposobów właściwego zachowania się w miejscach
ochrony przyrody. Konkurs ponadto ma zaangażować mieszkańców województwa łódzkiego w
promowanie walorów przyrodniczych Łódzkiego, realizować koncepcję kształcenia i wychowania
społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska połączone ze spojrzeniem na bioróżnorodność
artystycznym okiem.
4. Konkurs organizowany jest dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi.
§2
Uczestnictwo w Konkursie
1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności
prawnych.
2. Każdy biorący udział w Konkursie może zostać nagrodzony tylko jeden raz.
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
4. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją jego Regulaminu.
§3
Zasady udziału w Konkursie
1. Konkurs polega na nadesłaniu zdjęcia o parametrach min. 300 dpi, 42x28 cm, format pliku JPG
w którym autor prezentuje atrakcyjne przyrodniczo miejsce / element przyrodniczy z obszaru
województwa łódzkiego. Zdjęcia powinny być wykonane podczas wycieczek w ramach projektu
„Pociągiem w Łódzkie” w 2017 roku.
2. Uczestnicy będą dodawać zdjęcia na grupie FB Fotografie z Łódzkiego https://www.facebook.com/groups/1897798047101862/
Zdjęcia
mają
być
oznaczone
hashtagiem #pociągiemwłódzkie
3. W Konkursie będą podlegały ocenie wyłącznie zdjęcia wykonane przez osoby zgłaszające swój
udział samodzielnie i według własnego, autorskiego pomysłu nie naruszającego przepisów
prawa, ani interesów lub praw osób trzecich.
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni na stronie „Promuje Łódzkie” na Facebook’u po
zakończeniu ostatniej wycieczki. Wyboru zwycięskich zdjęć dokona Komisja Konkursowa
Organizatora, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego. Decyzje Komisji są niepodważalne i ostateczne. Od decyzji Komisji
Konkursowej osobom biorącym udział w Programie nie przysługuje odwołanie.
5. Wybrane zdjęcia, zgłoszone do Konkursu, zostaną opublikowane na stronach „Facebook”
https://www.facebook.com/wojewodztwo.lodzkie, a także ujęte w serii pocztówek wykonanych
w ramach projektu.
6. Nagrodami w Konkursie będą materiały promocyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Łódzkiego i jako takie są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych, przy czym
nie dopuszcza się zamiany przyznanej nagrody na inną nagrodę rzeczową lub ekwiwalent
pieniężny. Nagrody będzie można odebrać osobiście, za pokwitowaniem w siedzibie Urzędu
Marszałkowskiego 90-051 Łódź al. Piłsudskiego 8 w Departamencie Sportu i Turystyki.
7. Laureat ma prawo odebrać nagrodę w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyniku Konkursu. Po
tym dniu, w przypadku nieodebrania nagrody, zwycięzca traci do niej prawo.
8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za brak możliwości:
a. przekazania nagrody z powodu podania przez uczestnika błędnych danych osobowych,
zmiany danych osobowych uczestnika, o której Organizatorzy nie zostali poinformowani

b. poinformowania uczestników o nagrodach i sposobach ich wydania z przyczyn
niezależnych od Organizatora.
9. Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
a)

jest osobą pełnoletnią,

b)

przekazane zdjęcia są rezultatem własnej, oryginalnej twórczości,

c)

przysługują mu do nich osobiste i majątkowe prawa autorskie,

d)

prawa autorskie do zdjęć nie są obciążone żadnymi prawami, ani zobowiązaniami na rzecz
osób trzecich,

e)

zdjęcia nie naruszają praw osobistych i wizerunkowych osób trzecich,

f)

zrzeka się dochodzenia jakichkolwiek roszczeń (istniejących i przyszłych) w tym również o
wynagrodzenie względem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z tytułu
wykorzystania zdjęć przesłanych na potrzeby uczestnictwa w Programie.

g)

wyraża zgodę na opublikowanie i wykorzystanie przez Urząd Marszałkowski Województwa
Łódzkiego zdjęć przesłanych do Konkursu :


na stronach „Facebook” https://www.facebook.com/wojewodztwo.lodzkie,



stronach www województwa łódzkiego oraz projektu,



w wersji papierowej kalendarza,



w innych materiałach promocyjnych województwa łódzkiego.

§4
Dane osobowe
1. Osoba, biorąca udział w Programie oświadcza, że:
a. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą
o ochronie danych osobowych,
b. wyraża zgodę na: zamieszczenie fotografii zgłoszonych do udziału w Konkursie na
profilu
Promuje
Łódzkie
na
Facebooku,
stronie
www.lodzkie.pl;
www.pociagiem.lodzkie.pl, w wersji papierowej kalendarza oraz w innych materiałach
promocyjnych,
c. wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości danych dotyczących fotografii
tj. tytuł fotografii imię i nazwisko autora.
2. Administratorem danych jest Marszałek Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi, przy
Al. Piłsudskiego 8.
3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane przez: Administratora danych
adres: 90-051 Łódź al. Piłsudskiego 8.
4. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo do wglądu, zmiany i odwołania zgody na przetwarzania
swoich danych osobowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego,
adres: 90-051 Łódź al. Piłsudskiego 8.
5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu, wyłonienia osób nagrodzonych
i realizacji wydania nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie
podanie uniemożliwia udział w Konkursie.
§5
Postanowienia końcowe
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji, na każdym etapie trwania
Programu, uczestników postępujących w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem.
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym zakresie
pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych uczestników Konkursu. W takim przypadku
zmieniony regulamin zostanie zamieszczony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Łódzkiego, adres: 90-051 Łódź al. Piłsudskiego 8 oraz na stronie Facebook.
3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego,
adres: 90-051 Łódź al. Piłsudskiego 8 oraz na stronie Facebook.

