REGULAMIN FACEBOOKOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„NOCNY SZLAK KULTURALNY W FILHARMONII”
I. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu polegającego na przesłaniu jednego
lub kilku zdjęć na funpage Filharmonii Gorzowskiej na Facebooku.
1.2. Organizatorem Konkursu jest Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska, z siedzibą w
Gorzowie Wlkp., ul. Dziewięciu Muz 10. - zwane dalej Organizatorem.
1.3. Konkurs organizowany jest w terminie 14-21.06.2017r., przy czym:
1.4. Do dnia 21.06.2017r., do godz. 24:00 przyjmowane będą zdjęcia.
1.5. Dnia 22.06.2017. odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej, która wyłoni zwycięzcę Konkursu.
1.6. Na potrzeby organizacji niniejszego konkursu ustala się następującą definicję zdjęcia konkursowego:
fotografia, która jest ilustracją Nocnego Szlaku Kulturalnego w Filharmonii Gorzowskiej, czyli programu i/lub
ekspozycji w ramach projektu „Ciemna strona Filharmonii”.
1.7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook
ani z nim związany.

.
II. Zasady uczestnictwa w Konkursie
2.1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy do dnia 21.06.2017., do godz. 24:00 wysłać poprzez funpage
Filharmonii na Facebooku dowolną liczbę zdjęć przedstawiających projekt „Ciemna strona Filharmonii”, który
odbył się w ramach Nocnego Szlaku Kulturalnego.
2.2. Przesłanie zdjęcia/zdjęć oznacza akceptację zasad Konkursu przewidzianych w niniejszym
Regulaminie.
2.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego
niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika Konkursu.
2.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej
podanych przez zgłaszającego Uczestnika Konkursu. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem
prawa do nagrody.
2.5. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu wyłącznego
prawa do nieograniczonego czasowo i terytorialnie korzystania oraz rozporządzania w całości lub we
fragmentach fotografią konkursową na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie fotografii konkursowej jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na
jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na taśmie światłoczułej, na dyskach komputerowych oraz
wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego CDR, DVD, VCD, CD-ROM;
b) zwielokrotnianie fotografii konkursowej jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na
jakimkolwiek nośniku, w tym m. in. drukiem, na taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego CDR, DVD, VCD, CD-ROM, w sieci
multimedialnej / w tym internet /;
c) wprowadzanie fotografii konkursowej do obrotu;
d) wprowadzanie fotografii konkursowej do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
do baz danych;
e) publiczne udostępnianie fotografii konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron
internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, a także przekazów z
wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych
sieci przesyłu danych);
f) publiczną ekspozycję fotografii konkursowej; wyświetlanie fotografii konkursowej;
g) użyczanie fotografii konkursowej innym podmiotom;
h) nadawanie fotografii konkursowej za pomocą wizji przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną
i w sieciach kablowych;
i) wykorzystanie fotografii konkursowej na stronie internetowej Filharmonii Gorzowskiej i profilu Facebook
j) wykorzystanie fotografii konkursowej do celów promocji lub reklamy, w materiałach informacyjnych i
archiwalnych;
k) przeniesienie praw, o których mowa wyżej nastąpi z chwilą przesłania fotografii konkursowej do
Organizatora.
III. Zasady przyznawania nagród Konkursowych
3.1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest przesłanie fotografii, która dokumentuje obecność uczestnika
konkursu podczas projektu „Ciemna strona Filharmonii”, który odbył się w ramach Nocnego Szlaku
Kulturalnego.
3.2. Komisja Konkursowa oceniać będzie jakość, oryginalność i kreatywność nadesłanych fotografii
konkursowych oraz ich powiązanie z hasłem Konkursu.
3.3. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli
Organizatora.
3.4. W Konkursie nagrodzony zostanie 1 Uczestnik Konkursu:
nagroda: jedno dwuosobowe zaproszenie na koncert Natalii Kukulskiej, który odbędzie się 24 czerwca 2017
roku w Filharmonii Gorzowskiej oraz możliwość spotkania i rozmowy z artystką po koncercie.
IV. Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Konkursie

4.1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez do godziny 12:00 dnia 22 czerwca 2017 roku na funpage’u
Filharmonii Gorzowskiej na Facebooku.
4.2. Zwycięzca Konkursu, poprzez przesłanie podpisanego zdjęcia wyraża zgodę na opublikowanie zdjęcia
oraz imienia i nazwiska na stronie Organizatora, w newsletterze oraz na portalu społecznościowym
Facebook.com.
4.3. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu. Uczestnikowi
Konkursu przysługuje tylko jedna nagroda.
4.4. Odbiór nagrody możliwy będzie w dniu koncertu Natalii Kukulskiej, tj, 24 czerwca 2017 roku.
4.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

V. Postępowanie reklamacyjne
5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy Konkursu mogą
zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do
wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora.
5.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika Konkursu, jak
również dokładny opis i powód reklamacji.
5.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
5.4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.
5.5. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie o decyzji
powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia
reklamacji.
VI. Dane Osobowe
6.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.).
6.2. Uczestnik Konkursu zgłaszając w nim swój udział wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu, a
także na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie.
6.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych oraz prawo
ich poprawiania.
VII. Postanowienia końcowe
7.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.filharmoniagorzowska.pl .
7.2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały
promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.

7.3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli nie wpłynie to
na pogorszenie sytuacji Uczestników.
7.4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane
przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
7.5 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

