Organizator:

Regulamin konkursu „Ferie z dzieckiem”

"Organizator"
www.dzieckowpodrozy.pl należące do Travel & Media Wojciech Kreft

siedzibą we Władysławowie (84-120),

przy ul. Łąkowej 5 ; NIP: 587-151-26-97
"Uczestnik"
1.Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która:
A) zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem pracowników i członków firmy Organizatora, oraz
członków ich rodzin, jak również innych osób biorących bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i
przeprowadzaniu Konkursu,
B) w okresie od 27.02.2020 r. do 27.03.2020 r. poprzez indywidualne zgłoszenie na email konkurs@dzieckowpodrozy.pl
prześle zadanie konkursowe
2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą rodziców lub
przedstawicieli ustawowych.
„Zasady”
3.

Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.

Konkurs rozpoczyna się w dniu 27.02.2020 r. i trwa do 27.03.2020 r. włącznie.

5.

Aby wziąć udział w Konkursie należy wejść na stronę www.dzieckowpodrozy.pl , zapoznać się z regulaminem
konkursu i wykonać zadanie konkursowe i przesłać zgłoszenie wraz z oświadczeniem mailowo na
konkurs@dzieckowpodrozy.pl

6. ZADANIE KONKURSOWE
Zadaniem w Konkursie jest przesłanie relacji z podróży/ferii zimowych z dzieckiem/z dziećmi spełniającej łącznie
następujące wymogi:


temat konkursu "Ferie z dzieckiem" - zgłoszenia mogą dotyczyć wyłącznie wskazanego tematu



Tekst może mieć dowolny charakter: reportażu, relacji, wspomnień, recenzji, przewodnika uwzględniając
informacje praktyczne



do tekstu należy dołączyć minimum 8 zdjęć będących ilustracją do przesłanego tekstu (pojedyncze zdjęcie nie
powinno przekraczać rozmiaru pliku 2 MB, nie może być też mniejsze niż 800 px w najkrótszym boku);
maksymalna ilość zdjęć 20; zdjęcia powinny być ponumerowane, a w treści tekstu należy zamieścić numery
wskazujące na ich lokalizację przy założeniu, że zdjęcie nr 1 to zdjęcie tytułowe



tekst nie może być krótszy niż 2200 znaków ze spacjami



wraz ze zgłoszeniem należy złożyć podpisane oświadczenie Uczestnika (prosimy wydrukować, podpisać i
przysłać nam mailem skan lub zdjęcie formularza)

7. Treść zgłoszenia musi być autorska i unikalna (niepublikowana nigdzie wcześniej w tej samej formie), a Uczestnik
konkursu oświadcza, że posiada wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac Konkursowych,
które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze

8. Uczestnicy mogą wysłać dowolną ilość zgłoszeń konkursowych.
9. Osoby, które spełnią wszystkie warunki określone w Regulaminie oraz w treści ogłoszenia konkursowego i wyślą
prawidłowe zgłoszenie konkursowe z pracą spełniającą wymogi wskazane w Regulaminie wezmą udział w Konkursie.
10. Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione, jak również zawierające prace konkursowe
nie spełniające wymogów wskazanych w Regulaminie nie będą brały udziału w Konkursie.
11. Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja w Konkursie polega na prawie Organizatora do
niedopuszczenia do konkursu lub edycji zgłoszenia, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika,
zgłoszeń, które:
a) narusza prawo obowiązujące w Polsce,
b) narusza prawa i uczucia osób trzecich,
c) zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwie i naganne moralnie (np. hasła zawierające
treści obraźliwe, wulgarne. obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy),
d) zawiera treści o charakterze komercyjnym (reklamy)
e) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.
12. Uczestnik ma prawo wycofać zgłoszenie wyłącznie w czasie trwania Konkursu.
13. Przesłanie zgłoszenia konkursowego, tym samym udział w niniejszym konkursie jest równoznaczne z
oświadczeniem, iż:
Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie konkursowe oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i
nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac Konkursowych, które są przejawem jego własnej
indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jego praca
konkursowa nie narusza praw osób trzecich, nie jest obciążona prawami osób trzecich, osoby trzecie nie
zgłaszają w tym zakresie żadnych roszczeń oraz że uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane
(w tym na pozowanie osób i rozpowszechnianie ich wizerunku) na korzystanie z tych materiałów, o ile są one
konieczne lub potrzebne dla ich wykorzystywania przez Organizatora w zakresie określonym niniejszym
Regulaminem.
14. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie jednocześnie udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej do swoich
Fotografii oraz treści przekazanych na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych
na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową; w

zakresie

obrotu

oryginałem

albo

egzemplarzami,

na

których

utwór

utrwalono

-; w

zakresie

rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym; wielokrotne publikowanie (również imienia, nazwiska) w materiałach promocyjnych
związanych z Konkursem, w wydawnictwach Organizatora, a także na stronach internetowych Organizatora, Partnera
oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych .
15. Uczestnik Konkursu wysyłając formularz lub zgłoszenie poprzez wiadomość email oświadcza tym samym, iż
akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.
16. Zabronione jest składanie prac sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami - takie zgłoszenia nie będą brały
udziału w Konkursie. O tym, że praca narusza powyższe zasady decyduje ocena Organizatora.
17. Zgłoszone Prace pojawią się na stronie konkursowej w ciągu 4 dni od momentu ich otrzymania, po zaakceptowaniu
przez administratora.
18. Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzje Jury są ostateczne.
19. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej 06.04.2020 r. na stronie
www.dzieckowpodrozy.pl .

20. NAGRODY W KONKURSIE
1 nagroda – 750 pln gotówka od Dzieckowpodrozy
2 nagroda – 600 pln gotówka od Dzieckowpodrozy
3 nagroda - 450 pln gotówka od Dzieckowpodrozy
Dodatkowe 3 Wyróżnienia - 100 pln gotówka od Dzieckowpodrozy
21. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia
Konkursu, na adres e-mail z którego przesłane było zgłoszenie konkursowe.
22. W przypadku powstania obowiązku zapłaty podatku w związku z otrzymaniem nagród Uczestnicy zobowiązani
będą do ich pokrycia we własnym zakresie, na co - przystępując do Konkursu - wyrażają zgodę. .
23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika formularza z
przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera.
24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego
Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób
trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować
zagrożenie dla zdrowia lub życia i ludzi zwierząt. Organizator i Współorganizator zastrzegają sobie prawo do
dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez
danego Użytkownika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.
25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie
Uczestnika Konkursu.
26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z
Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
27. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Wszelkie reklamacje
dotyczące nagrody należy zgłaszać do producenta nagrody lub usługodawcy. Organizator zastrzega sobie możliwość
możliwość nie przyznania nagrody głównej z uwagi na niski poziom nadesłanych prac.
28. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.dzieckowpodrozy.pl - Regulamin może ulec zmianie, a jego wykładnia i interpretacja przysługuje Organizatorowi.
29. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez
Organizatora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób.
30. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu Uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim
warunki uczestnictwa.
31. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu
związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora. Administratorem danych w rozumieniu
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
jest Travel & Media Wojciech Kreft z siedzibą we Władysławowie przy ul. Łąkowej 5. Dane osobowe przetwarzane są w
celu przeprowadzenia Konkursu w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników oraz w celu wysyłania
informacji

marketingowych

środkami

komunikacji

elektronicznej

związanej

z

działalnością

serwisu

www.dzieckowpodrozy.pl oraz innych serwisów internetowych Organizatora. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu
do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia
danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu otrzymania nagrody w Konkursie.
32. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą
nieprawdziwe informacje lub dane zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.
33. W trakcie trwania konkursu Organizator zastrzega możliwość zmiany regulaminu. Wszystkie zmiany zostaną
opublikowane na stronie www.dzieckowpodrozy.pl

