REGULAMIN KONKURSU „RAFTINGOWY ZAWRÓT GŁOWY”
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod
nazwą „RAFTINGOWY ZAWRÓT GŁOWY” (dalej „Konkurs”), organizowany w ramach
zawodów w kajakarstwie górskim AMP Kamienna 2018 w Szklarskiej Porębie (dalej
„Zawody”).
2) Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Akademicki Klub Turystyki Kajakowej
„Bystrze”.
3) Informacja na temat Konkursu jest zamieszczona na stronie www.amp.bystrze.org, za
pośrednictwem której Uczestnik może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
4) Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyborem Laureatów czuwa powołana przez
Organizatora Konkursu Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją”, w skład której
wchodzi trzech przedstawicieli Organizatora.

II.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1) Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, które:
a) mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) nie zajmują się profesjonalnie fotografią, w szczególności: nie prowadzą działalności
gospodarczej związanej ze świadczeniem usług fotograficznych lub nie świadczą ww.
usług na dowolnej podstawie prawnej oraz nie posiadają wykształcenia w zakresie
fotografiki. Poprzez posiadanie wykształcenia w zakresie fotografiki rozumie się
ukończenie
policealnej
szkoły
fotograficznej,
pomaturalnego
studium
fotograficznego, studiów wyższych na kierunku fotografia,
c) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niemające pełnej zdolności
do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania
uprzedniej pisemnej zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na
uczestnictwo w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy
taka zgoda została udzielona przez opiekuna prawnego lub przedstawiciela
ustawowego.
2) Wzięcie udziału w Konkursie polega na wykonaniu zadania konkursowego, czyli:
a) udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Jakim rodzajem łódki pływamy
podczas raftingu?”
oraz
b) przesłaniu przez Uczestnika Konkursu zdjęcia przedstawiającego (w kreatywny
sposób) wybrany sport związany z wodą.
3) Prawidłową odpowiedź oraz wykonaną fotografię należy przesłać na adres
ampkamienna@gmail.com, celem kwalifikacji konkursowej przez Organizatora i
ewentualnego przyznania nagrody.
4) Zdjęcia mogą być wykonane przy użyciu dowolnej techniki.
5) Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie jedno zdjęcie.
6) Zdjęcie musi spełniać następujące warunki techniczne:
a) rozmiar min. 2560 x 1920 pixeli,
b) rozdzielczość min. 72 dpi,
c) format pliku: JPG,
d) fotografia może być wykonana techniką cyfrową lub tradycyjną, jednak fotografia
tradycyjna musi być zapisana w postaci cyfrowej,
e) maksymalny rozmiar zdjęcia: 4,5 MB.
7) Udział w Konkursie jest bezpłatny.
8) Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi ich autorów, które nigdzie
wcześniej nie były publikowane oraz nigdy nie były zgłaszane w innych Konkursach.
9) Zgłoszenia zawierające treści promujące napoje alkoholowe, a także zawierające wulgaryzmy,
słowa powszechnie uważane za obraźliwe, lub które mogą być uznane za naruszające prawo

lub dobre obyczaje bądź dobra osobiste czy uczucia osób trzecich, w szczególności treści
wulgarne, propagujące przemoc oraz dyskryminację nie będą brały udziału w Konkursie.
10) Konkurs zostanie ogłoszony w szczególności na stronie internetowej www.amp.bystrze.org i
przeprowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
11) Zgłoszenia prac do Konkursu można dokonywać w terminie 04-13.04.2018 r.
III.

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
1) W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani ich małżonkowie, wstępni,
zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający.
2) W przypadku, gdy zwycięzcami okażą się osoby wymienione w powyższym punkcie, osoby te
tracą uprawnienia do nagrody.
3) W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie
Zgłoszeń Konkursowych w imieniu osób trzecich.
4) Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Związane z nim udostępnienie danych
jest całkowicie dobrowolne.
5) W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powoła
Komisję Konkursową w trzyosobowym składzie (dalej „Komisja”). Organizator ma prawo
odwołać członka Komisji lub wyznaczyć dla niego zastępstwo, jeżeli ze względu na
okoliczności członek Komisji nie może sprawować swoich funkcji. Z posiedzeń Komisji
zostanie sporządzony protokół, który będzie przechowywany w siedzibie Organizatora.
Komisja podejmuje decyzje większością głosów. Decyzje Komisji mają charakter uznaniowy.
6) W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić
łącznie warunki określone w Regulaminie:
a) zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie i Regulaminem Konkursu,
b) w okresie od 04.04.2018 do godziny 23:59:59 dnia 13.04.2018 r. przesłać za
pośrednictwem poczty elektronicznej wykonane zadanie konkursowe na adres
ampkamienna@gmail.com, w tytule wiadomości wpisując „Konkurs AMP2018”. W
mailu powinno zostać podane imię i nazwisko Uczestnika Konkursu. Liczy się data
wpływu pracy na serwer Organizatora.
7) Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem
Regulaminu Konkursu oraz z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa
majątkowego i osobistego do przekazanej pracy.
8) W przypadku nadesłania przez różnych Uczestników lub tego samego Uczestnika Zgłoszenia
zawierającego identyczną Pracę konkursową, w Konkursie bierze udział Uczestnik, który
dokonał pierwszego chronologicznie Zgłoszenia. Organizator ma prawo kontaktowania się z
Uczestnikami za pomocą poczty elektronicznej oraz poprzez przekazane Organizatorowi przez
Uczestników kanały komunikacji.

IV.

ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY
1) Fundatorem nagrody jest firma M-CANOE (www.m-canoe.pl), której właścicielem jest:
Totus Outdoor sp. z o.o. KRS: 00000412209, NIP: 779-240-40-69, REGON: 302043599
ul. Przepiórcza 35B/8, 60-162 Poznań.
2) Nagrody będą przyznawane na następujących zasadach:
a) spośród Prac konkursowych przesłanych w ramach Zgłoszeń w Konkursie Komisja
Konkursowa wyłoni jedną pracę, której autor otrzyma nagrodę;
b) przy przyznawaniu Nagród Komisja weźmie pod uwagę następujące kryteria:
■ prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe
■ kreatywność pracy, w tym jej oryginalność
c) w Konkursie przyznane będą następujące nagrody (dalej „Nagrody”):
■ Miejsce I: voucher dla dwóch osób na weekendowy rafting na rzece Salzie w
Austrii.
■ Miejsce II: pamiątkowy ręcznik AMP Kamienna 2018 (ręcznik sportowy z
mikrofibry).

■ Miejsce III: gadżety Miasta Szklarska Poręba.
3) Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas ceremonii dekoracji zwycięzców Zawodów,
14 kwietnia 2018 r. o godzinie 17:00 w Szklarskiej Porębie oraz poprzez opublikowanie
wyników Konkursu do dnia 16 kwietnia 2018 r. na stronie www.amp.bystrze.org.
V.

WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE
1) Jeżeli zwycięzca nie pojawi się osobiście na ogłoszeniu wyników w Szklarskiej Porębie,
nagrody w Konkursie zostaną wysłane za pośrednictwem:
a) Poczty Polskiej przesyłką poleconą, na koszt Organizatora, na adres wskazany przez
Uczestnika Konkursu
lub
b) droga elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez Uczestnika Konkursu

VI.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1) Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia
Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.
2) Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3) Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
Organizatora Konkursu w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133,
poz. 883 z późniejszymi zmianami).
4) Przystępując do konkursu Uczestnik nieodpłatnie przenosi na Organizatora wszelkie autorskie
prawa majątkowe do przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w
art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z
2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami).
5) Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich
poprawiania.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie
i jego publikacja na stronie internetowej www.amp.bystrze.org oznacza jego udostępnienie
wszystkim zainteresowanym.
2) Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień Regulaminu, w tym w odniesieniu do zasad i warunków
uczestnictwa w Konkursie, w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych
istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację Konkursu. Zmienione
postanowienia Regulaminu obowiązują od chwili ich opublikowania na stronie
internetowej Organizatora www.amp.bystrze.org, z tym że nie mogą one naruszać
praw nabytych przez Uczestników,
b) odstąpienia od organizowania Konkursu bądź odwołania Konkursu bez podania
przyczyny,
c) nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu,
e) publikowania informacji dotyczących powyższych kwestii wyłącznie na stronie
internetowej Organizatora www.amp.bystrze.org.
3) W sprawach nieobjętych Regulaminem zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy
prawa, w tym odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

