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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Bądź aktywny z MOSIR-em”

§ 1

Organizator  konkursu

Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębicy, reprezentowany przez 

Dyrektor MOSIR, Panią Martę Pawełko – Tokarz.

§ 2

Cel konkursu

Głównym celem konkursu jest promocja sportu i rekreacji  na terenie naszego miasta, zachęta do

aktywnego  spędzania  czasu  wolnego,  okazja  do  lepszego  poznania  i  pokazania  aktywnej  strony

miasta Dębica. 

§ 3

Uczestnicy

1) W konkursie może wziąć udział każdy, kto fotografuje  (dalej zwany: „Uczestnikiem”).

2) Każdy nieletni uczestnik zobowiązany jest przedstawić zgodę opiekuna prawnego do udziału w

organizowanym konkursie / wzór oświadczenia w załączeniu  oraz do pobrania na  fanpage MOSIR

Dębica.

3) Warunki Uczestnictwa:

-  wypełnienie  formularza  zgłoszeniowego  (  znajdującego  się  na  stronie  internetowej

www.mosir.debica.pl ) oraz  zaakceptowanie  warunków  uczestnictwa  w  Konkursie  i  podpisanie

oświadczeń;
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- termin nadsyłania zdjęć: 30 sierpień 2020 roku;

-  zdjęcia  należy  nadsyłać   na  adres  mailowy:  kinga.rolek@mosir.debica.pl z  dopiskiem:  Konkurs

fotograficzny „Bądź aktywny z MOSIR-em” wraz ze zgłoszeniem konkursowym oraz oświadczeniem

dostępnym na stronie internetowej www.mosir.debica.pl .

- poprzez przekazanie zdjęcia na Konkurs, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się  z regulaminem oraz 

akceptuje jego postanowienia.

§ 4

Wymagania dotyczące prac konkursowych:

 a) Jeden Uczestnik może nadesłać jedno zdjęcie indywidualne 

b) Tematyka zdjęcia związana jest z aktywnością sportową na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i

Rekreacji w Dębicy, tj. 

- kompleks krytych basenów ul. Piłsudskiego 19

- basen letni przy ul. Sobieskiego

- Dom Sportu przy ul. Sportowej 26

- obiekty sportowe przy ul. Kościuszki

- stadion miejski ul. Parkowa

- stadnion miejski ul. Piłsudskiego

- boisko ORLIK przy ul. Strumskiego

§ 5

Finał i rozstrzygnięcie Konkursu

1) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 7 wrzesień 2020 roku.

2) Oceny nadesłanych prac dokona i  werdykt sformułuje jury wybrane przez  dyrektor Miejskiego

Ośrodka Sportu i Rekreacji.
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3) Jury wybierze 3 zdjęcia.  Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.

4) Ogłoszenie wyników odbędzie  się w dniu  8 września 2020 roku   poprzez umieszczenie ich na

fanpage  MOSIR Dębica oraz powiadomienie laureatów konkursu drogą mailową.

5)  Laureaci  konkursu  zostaną  powiadomieni  o  wygranej  drogą  e-mailową.  Wiadomość  zostanie

wysłana na adres wskazany w treści formularza zgłoszeniowego. W przypadku, gdy laureat Konkursu

nie  poda  danych  kontaktowych,  jury  ma  prawo  –  według  własnego  uznania  dokonać  kolejnego

wyboru.  Organizator  zastrzega sobie  prawo do wykorzystania  nagrodzonych zdjęć  w kampaniach

reklamowych  i/lub  materiałach  reklamowych  Organizatora  na  wszelkich  polach  eksploatacji

marketingowej oraz PR bez obowiązku wynagrodzenia dla autora zdjęć, jednakże Organizator nie ma

obowiązku wykorzystania zdjęć.

§6

Nagrody

Nagrodą w konkursie jest sprzęt sportowy.

§ 7

Postanowienia dodatkowe

1)  Organizator  nie  zwraca  Uczestnikom  żadnych  kosztów  związanych  z  ich  uczestnictwem  w

konkursie.

2) Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do zdjęcia nadesłanego na Konkurs w całości

obciąża Uczestnika konkursu.

3)  Organizator  konkursu  zastrzega  sobie  prawo  do  wykorzystania  nadesłanych  zdjęć  (także  tych

nienagrodzonych) w publikacjach i/lub działaniach promocyjnych Organizatora.

4) Uczestnikowi konkursu nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego zdjęć przez

Organizatora, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę, zgłaszając się do Konkursu.

5) Fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w ziobrach Miejskiego Ośrodka

Sportu i Rekreacji w Dębicy.
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6)  Uczestnik  ma  obowiązek  nieodwołalnie,  bezwarunkowo  i  na  pierwsze  żądanie  zwolnić

Organizatora  w całości  od wszelkiej  odpowiedzialności,  jaka  zostałaby  na  Organizatora  nałożona,

choćby nieprawomocnym wyrokiem, z tytułu naruszenia w zdjęciach i/lub w związku ze zdjęciami

praw osób trzecich, w tym osobistych lub majątkowych praw autorskich.

7)  Organizator  informuje,  iż  konkurs  nie  jest  w  żaden  sposób  sponsorowany,  popierany  ani

przeprowadzany przez Facebook ani firmę z nim związaną

8) W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za

konkurs prowadzony przez MOSIR Dębica. 

§ 8

Postanowienia końcowe

1) Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

2)  Organizator  może  w każdym  terminie  unieważnić  konkurs  i  nie  rozstrzygnąć  go  bez  podania

przyczyn.

3) Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne.

4)  Uczestnik  Konkursu wyraża  zgodę na zbieranie  i  przetwarzanie  jego  danych  osobowych przez

Organizatora  na  potrzeby  konkursu.  Uczestnicy  konkursu  mają  prawo  do  wglądu  w swoje  dane

osobowe .*

* zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych I w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz. Urz.UE L 119 z 04.05.2016 r. , określone 

terminem RODO.
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