REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Z Rodziną najlepiej”
(formularz zgłoszeniowy w załączeniu)
I CEL KONKURSU
KONKURS FOTOGRAFICZNY:
„Z Rodziną najlepiej”
adresowany jest do wszystkich pracowników grupy Mediaexpert, w skład której wchodzi
spółka TERG S.A. z siedzibą w Złotowie oraz spółki zależne, prowadzące sklepy
Mediaexpert. Konkurs ma na celu popularyzację marki MEDIAEXPERT oraz Fundacji
Mediaexpert „Włącz się” wśród pracowników i ich rodzin, popularyzację polityki
prorodzinnej, zacieśnianie więzi rodzinnych, społecznych.
Wybrane fotografie będą promować Fundację Mediaexpert „Włącz się” oraz markę
MEDIAEXPERT poprzez ich publikację w materiałach marketingowych firmę TERG S.A. i
Fundację Mediaexpert „Włącz się” oraz innych materiałach promocyjnych, ulotkach,
plakatach itp.
II ORGANIZATOR
Organizatorem Konkursu jest FUNDACJA MEDIAEXPERT „WŁĄCZ SIĘ” z siedzibą w
Złotowie przy ul. Za Dworcem 1D, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod
numerem KRS 0000429316 przy ścisłej współpracy z grupą Mediaexpert, w tym spółka
TERG S.A. która jest fundatorem nagród konkursowych.

Tematyką konkursu jest ukazanie w formie fotografii wartości, jaką jest rodzina, którą
mamy w domu lub w pracy (w tym rodzina - jako grupa pracownicza). Przede
wszystkim tworzenie prac konkursowych ma być najlepszą formą zabawy podczas
wspólnego spędzania czasu. Konkurs ma na celu przedstawienie w formie fotografii, w
dowolnym formacie
(wykonanych dowolnym urządzeniem np. telefon, tablet)
wpisujących się w tematyką konkursową, jaką jest rodzina/grupa pracownicza
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wystawiania, publikowania prac
konkursowych.
IV WARUNKI UCZESTNICTWA
Udział w Konkursie jest bezpłatny.
Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z Regulaminem i jego pełna akceptacja.
Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do ich wystawiania i publikowania.

Strona 1 z 4

Strona1

III TEMATYKA KONKURSU

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie oświadczenia, że twórca pracy
konkursowej udziela Fundacji Mediaexpert „Włącz Się” oraz firmie TERG S.A.
nieodpłatnego i nieodwołalnego upoważnienia do wykorzystywania nadesłanej pracy na
wszelkich polach eksploatacji, w szczególności do celów promocyjnych, wydawniczych i
innych związanych z działalnością Fundacji. Zezwala na utrwalanie, rozpowszechnianie
zwielokrotnianie i wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy, na dowolnych nośnikach
danych, przechowywanie i przekazywanie pracy konkursowej, w tym w szczególności
wprowadzanie pracy do pamięci komputerów i innych urządzeń, przesyłanie jej sieciami
wewnętrznymi z wykorzystaniem Internetu; wprowadzanie do obrotu egzemplarza
oryginalnego i dalszych egzemplarzy, publicznego wystawiania i udostępniania, w tym w
szczególności zamieszczania w materiałach graficznych tworzonych i publikowanych przez
FUNDACJĘ WŁĄCZ SIĘ lub grupę MEDIAEXPERT. Z chwilą przekazania pracy
konkursowej Organizatorowi Konkursu, uczestnik przenosi nieodpłatnie na Organizatora
konkursu wyłączne prawo opracowywania pracy konkursowej oraz zezwalania na
wykonywanie zależnych praw autorskich do pracy konkursowej.

W Konkursie biorą udział tylko prace, do których załączony będzie
wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1
do niniejszego Regulaminu
Udział w Konkursie polega na wykonaniu fotografii (pracy konkursowej) zgodnej z
tematyką Konkursu.
Prace konkursowe sprzeczne z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, naruszające
prawa autorskie osób trzecich, a także zawierające treści niecenzuralne, ośmieszające,
nieprzyzwoite a tym naruszające zasady moralności lub godności osobistej nie biorą udziału
w Konkursie i podlegają odrzuceniu przez Organizatora. Prace Konkursowe sprzeczne z
Regulaminem lub takie, co do których Organizator poweźmie wątpliwości, że może naruszać
prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub prawa do wizerunku, podlegają
odrzuceniu przez Organizatora.

Publikując pracę konkursową Uczestnik oświadcza, ze posiada on do wykonanej pracy i
zdjęcia
pełne i nieograniczone prawa autorskie, jak również jest uprawniony do
dysponowania wizerunkiem osoby, bądź osób przedstawionych na zdjęciu, a także posiada
zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz materiałach
podawanych do publicznej wiadomości.
Laureatami Konkursu zostaną Uczestnicy, których prace zostaną najwyżej ocenione przez
Komisję konkursową. Prace oceniane zostaną według następujących kryteriów: - Praca
zgodna z tematem, bogata w szczegóły, kolorystykę, staranna, estetyczna, charakteryzująca
się ciekawym pomysłem.

Prace należy nadsyłać do 9 maja na adres mailowy
konkurs@fundacjawlaczsie.pl w tytule wiadomości wpisać: „KONKURS
FOTOGRAFICZNY”
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Uczestnik publikując pracę konkursowa lub wyrażając zgodę na taką publikację, publikuje
pracę konkursową na własne ryzyko i we własnym imieniu oraz ponosi odpowiedzialność za
ewentualne naruszenie praw osób trzecich. Uczestnik zwalnia tym samym Organizatora od
wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z faktu
publikacji pracy konkursowej przez Organizatora.

Rozstrzygnięcie Konkursu przez komisję powołaną przez członków Zarządu Fundacji nastąpi
12 maja 2021 roku. Wyniki zostaną opublikowane na portalu informacyjnym TOL oraz na
stronie internetowej Fundacji www.fundacjame.pl a także na portalach Facebook
Komisja wyłoni 3 zwycięskie fotografie, których autorzy otrzymają cenne nagrody
Nagroda 1: Deskorolka elektryczna KAWASAKI KX-PRO6.5D 6.5 cala
Nagroda 2: namiot ROYOKAMP Canyol lux,
Nagroda 3: LEGO Ninjago Starcie tytanów Mech
Organizator zastrzega sobie prawo przyznania również innych nagród i wyróżnień.
Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z Konkursem
jest Organizator, dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe
przetwarzane będą w zakresie i w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu oraz
wydania nagród Laureatom, w szczególności poprzez publikację listy nagrodzonych
Uczestników na portalu Facebook, TOL oraz wybranych środkach masowego przekazu.
Poprzez zgłoszenie do Konkursu i akceptację niniejszego Regulaminu Uczestnicy wyrażają
zgodę na rozpowszechnianie pracy konkursowej w mediach i publikację wizerunku.
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W sprawach spornych, nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa
właściwych ze względu na charakter i przedmiot Konkursu.
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Załącznik nr 1
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Do konkursu fotograficznego
„Z Rodziną Najlepiej”
imię i nazwisko uczestnika
dokładny adres zamieszkania
Sklep (lub dział w Centrali)
Tel. kontaktowy
OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że: złożoną na Konkurs pracę Uczestnik wykonało osobiście, przysługują Uczestnikowi prawa majątkowe i osobiste do
tej pracy. Z chwilą przekazania pracy konkursowej Organizatorowi, uczestnik nieodpłatnie, bez ograniczenia w czasie przenosi prawa
majątkowe do tej pracy w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Twórca pracy
konkursowej udziela FUNDACJI MEDIAEXPERT WŁĄCZ SIĘ oraz grupie MEDIAEXPERT nieodpłatnego i nieodwołalnego
upoważnienia do wykorzystywania nadesłanej pracy na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności do celów promocyjnych,
wydawniczych i innych związanych z działalnością Fundacji i grupy Mediaexpert. Zezwala na utrwalanie, rozpowszechnianie
zwielokrotnianie i wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy, na dowolnych nośnikach danych, przechowywanie i przekazywanie
pracy konkursowej, w tym w szczególności wprowadzanie pracy do pamięci komputerów i innych urządzeń, przesyłanie jej sieciami
wewnętrznymi z wykorzystaniem Internetu; wprowadzanie do obrotu egzemplarza oryginalnego i dalszych egzemplarzy, publicznego
wystawiania i udostępniania, w tym w szczególności zamieszczania w materiałach graficznych tworzonych i publikowanych przez
FUNDACJĘ WŁĄCZ SIĘ lub grupę MEDIAEXPERT. Z chwilą przekazania pracy konkursowej Organizatorowi konkursu, uczestnik
przenosi nieodpłatnie na Organizatora konkursu wyłączne prawo opracowywania pracy konkursowej oraz zezwalania na
wykonywanie zależnych praw autorskich do pracy konkursowej.
Uczestnik oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania wizerunkiem osoby, bądź osób przedstawionych na zdjęciu, a także posiada zgodę tych osób
na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz materiałach podawanych do publicznej wiadomości . Zwalnia Organizatora z
jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.

………………………………………………….
Data, Czytelny podpis Uczestnika Konkursu
…………………………………………………
Data, Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego w przypadku Uczestnika niepełnoletniego
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu na potrzeby Konkursu. Dane osobowe
będą przetwarzane w celu podjęcia działań związanych z organizacją Konkursu oraz przekazania nagród, publikacją pracy
konkursowej., Przetwarzanie ww. danych może polegać także na ich publikowaniu, w całości lub we fragmentach, na stronach
internetowych, w publikacjach prasowych, na ulotkach, folderach, kalendarzach, plakatach reklamowych oraz innego rodzaju
materiałach informacyjnych rozpowszechnianych przez Fundację oraz grupę Media Expert Podstawę prawną przetwarzania danych
osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),czyli wyrażona zgoda. Dane osobowe będą
przechowywane przez czas trwania Konkursu do momentu wyłonienia zwycięzców oraz przekazania nagród, zakończenia i
rozliczenia Konkursu, oraz w okresie publikacji pracy konkursowej. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu
do danych osobowych jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą ma
prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Możesz ją w każdej chwili wycofać pisząc mail na adres
fundacja@fundacjawlaczsie.pl lub listownie na: Fundacja Mediaexpert Włącz się, ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów z dopiskiem
„Dane osobowe”. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się na rozpowszechnianie przez Fundację Mediaexpert „Włącz Się” i firmę TERG S.A. wizerunku mojego i mojej rodziny,
a także innych informacji o mnie, w całości lub we fragmentach, na stronach internetowych, w publikacjach prasowych, na ulotkach,
folderach, kalendarzach, plakatach reklamowych oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych rozpowszechnianych przez
Fundację Mediaexpert Włącz Się” i firmę TERG S.A. w celu informowania o działaniach Fundacji.

