REGULAMIN KONKURSU NA ZDJĘCIE RODZINY

§1
Celem konkursu jest promocja wartości jaką jest rodzina poprzez zgromadzenie
najciekawszych fotografii uwieczniających przyjemne chwile spędzone w rodzinnym gronie,
które zostaną wydane w formie kalendarza na rok 2014.
§2
Organizatorem konkursu jest
ObserwatoriumRodzinne.pl.

Fundacja

Energia

dla

Europy,

wydawca

portalu

§3
1. W celu przeprowadzenia konkursu Organizator powołuje Jury.
2. Zadaniem Jury jest:
1) kwalifikacja do oceny nadesłanych zdjęć;
2) ocena nadesłanych materiałów;
3) przyznanie nagród.
3. Wszystkie rodziny, które nadeślą zdjęcie otrzymają kalendarz rodzinny na rok 2014.
Zdjęcie 12 rodzin dodatkowo zostanie wydrukowane w kalendarzu oraz otrzymają one po 3
jego sztuki. Rodzina, która nadeśle najlepsze zdjęcie zostanie zaproszona do udziału w
wyjeździe studyjnym do Brukseli.
§4
1. Jedna rodzina może nadesłać jedną kartę zgłoszenia do udziału w konkursie zawierającą
jedno zdjęcie.
2. W konkursie mogą brać udział jedynie materiały mające charakter autorski. Przystąpienie
do konkursu równe jest oświadczeniu, że zdjęcie zostało wykonane samodzielnie i nie narusza
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zm. (Dz.U. 1994
nr 24 poz. 83).
3.
Prace
do
konkursu
należy wysłać
pocztą
elektroniczną
na
adres
redakcja@obserwatoriumrodzinne.pl lub pocztą tradycyjną (decyduje data stempla
pocztowego) lub dostarczyć osobiście w terminie do dnia 30 września 2013 r. na adres:
ObserwatoriumRodzinne.pl
ul. Flory 5 m. 2
00-586 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „KONKURS”
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4. Zdjęcia powinny mieć rozdzielczość co najmniej 3900x2600, 200 dpi i być zapisane w
formacie .jpg. W przypadku zdjęć przesyłanych za pomocą poczty tradycyjnej lub
dostarczanych osobiście prosimy o ich zapisanie na osobnej płycie CD.
5. W konkursie nie mogą wziąć udziału zdjęcia wydrukowane.
§5
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie w terminie wskazanym w § 4 ust. 3
autorsko opracowanego materiału wraz z kartą zgłoszenia załączoną do niniejszego
regulaminu.
2. Nadesłane zdjęcia stają się własnością organizatora.
§6
1. Jury dokona oceny nadesłanych materiałów i przyzna nagrody w terminie do dnia 18
października 2013 r. Lista nagrodzonych prac zostanie umieszczona na stronie internetowej
www.obserwatoriumrodzinne.pl oraz www.fede.org.pl, a także na fanpage’ach w serwisie
Facebook.com.
2. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni pisemnie za pomocą poczty elektronicznej lub
telefonicznie o wynikach konkursu.
3. Decyzja Jury, co do oceny prac oraz przyznania nagród jest ostateczna i nie podlega
zaskarżeniu.
4. Nagrody nie podlegają wymianie.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Organizatora działania
Poczty Polskiej oraz firm świadczących usługi kurierskie.
6. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie określonym w ust. 6, Laureat konkursu
traci prawo do przyznanej nagrody.
7. W przypadku zmiany adresu wskazanego w karcie zgłoszenia, należy niezwłocznie
zawiadomić o tym fakcie Organizatora na piśmie, podając nowy adres. Niedopełnienie tego
obowiązku do terminu wskazanego w § 6 ust. 1 niniejszego regulaminu, może spowodować
utratę nagrody, w zależności od decyzji Organizatora.
§7
1. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do wykorzystania przesłanych materiałów
w celu ich prezentacji oraz do użytku medialnego, a także prawo do ich reprodukcji w celach
związanych z konkursem.
2. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora przesłanych
materiałów konkursowych w celach, o których mowa w punkcie poprzedzającym.
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§8
1. Szczegółowe informacje na
www.obserwaotoriumrodzinne.pl

temat

konkursu

znajdują

się

na

stronie:

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyduje Organizator konkursu.
3. Udział w konkursie oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad regulaminu w kwestiach technicznych
realizacji konkursu.
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