REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Rodzina zawsze razem”
I CEL KONKURSU

Konkurs plastyczny:
„Rodzina zawsze razem”
adresowany jest do dzieci pracowników firmy TERG S.A. z siedzibą w Złotowie. Ma on na celu popularyzację
Fundacji Włącz Się wśród dzieci pracowników i ich rodzin, idei oraz zasad pracy Fundacji, a także
pielęgnowanie więzi rodzinnych i społecznych. Konkurs stawia za zadanie pielęgnować wśród młodych ludzi
ciepła „ogniska domowego”, dzielenia się radością z członkami rodziny a także uczy szacunku do najbliższych.
Konkurs ma na celu poszerzenie rozwoju intelektualnego oraz manualnego dzieci.
Wybrane ze zgłoszonych do konkursu prace będą promować działalność Fundacji poprzez publikację między
innymi w kalendarzu wydawanym przez firmę TERG S.A. lub Fundację oraz innych materiałach promocyjnych,
ulotkach, plakatach itp.

II ORGANIZATOR
Organizatorem Konkursu jest FUNDACJA WŁĄCZ SIĘ z siedzibą w Złotowie przy ul. Za Dworcem 1D,
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000429316.
III TEMATYKA KONKURSU
Tematyką konkursu jest ukazanie przez dzieci uczuć łączących je z najbliższą rodziną (rodzicami, rodzeństwem,
dziadkami, ciociami, wujkami), wartości jakie płyną ze wspólnego spędzania czasu oraz twórczej, rodzinnej
aktywności w czasie pandemii COVID-19.
IV WARUNKI UCZESTNICTWA
Udział w Konkursie jest bezpłatny.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie pracy konkursowej na adres
fundacja@fundacjawlaczsie.pl
Warunkiem udziału w Konkursie jest także zapoznanie się z Regulaminem i jego pełna akceptacja.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wystawiania i publikowania prac.
Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest również złożenie oświadczenia, że twórca pracy konkursowej udziela
FUNDACJI WŁĄCZ SIĘ 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, zwielokrotnianie i wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy,
w tym techniką drukarską i cyfrową, 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.
W Konkursie biorą udział tylko prace, do których załączony będzie wypełniony i podpisany Formularz
Zgłoszeniowy stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.

Udział w Konkursie polega na wykonaniu zdjęcia w postaci
cyfrowej.
Prace należy przesyłać od 19 maja 2020 roku do 31 maja 2020 roku na adres fundacja@fundacjawlaczsie.pl
Rozstrzygnięcie Konkursu przez Zarząd FUNDACJI WŁĄCZ SIĘ nastąpi 1 czerwca 2020 roku. Wyniki
opublikowane zostaną na stronie internetowej www.fundacjawlaczsie.pl, na portalu informacyjnym TOL oraz na
FB Kariera Media Expert.
Komisja wyłoni 3 zwycięskie prace, których autorzy otrzymają cenne nagrody:
I miejsce – laptop ASUS X509FA i5-8265U 8GB 512GB SSD W10,
II miejsce – konsola MICROSOFT XBOX ONE X 1TB + Forza Horizon 4 + Lego Speed Champions,
III miejsce – deskorolka elektryczna hoverboard SKYMASTER Wheels 11 Lark czarno-niebieski.
Organizator zastrzega sobie prawo przyznania również innych nagród i wyróżnień.
Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator, zaś
dane osobowe osób działających z ramienia Uczestników przetwarzane będą zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 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 stronie internetowej www.fundacjawlaczsie.pl oraz wybranych
środkach masowego przekazu.
Poprzez zgłoszenie do Konkursu i akceptację niniejszego Regulaminu Uczestnicy wyrażają zgodę na
rozpowszechnianie pracy konkursowej w mediach.
W sprawach spornych, nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.

Załącznik
Formularz zgłoszeniowy do konkursu „Rodzina zawsze razem”

imię i nazwisko dziecka
Wiek dziecka
dokładny adres zamieszkania
Sklep (lub dział w Centrali)
rodzic lub opiekun prawny osoby
niepełnoletniej ( imię i nazwisko,
adres, telefon kontaktowy, adres
mailowy )
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń przyjmuję jego postanowienia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu na potrzeby Konkursu
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Oświadczam, że twórca pracy konkursowej udziela FUNDACJI WŁĄCZ SIĘ 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,
zwielokrotnianie i wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską i cyfrową,
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.
________________________________________________
podpis uczestnika
_____________________________________________
podpis rodzica lub prawnego opiekuna
( w przypadku osób niepełnoletnich )

