REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO “WAKACJE Z POMPĄ”
1. Postanowienia ogólne
Niniejszy dokument, zwany dalej „Regulaminem” reguluje zasady Konkursu fotograficznego
“Wakacje z pompą” (zwanego w niniejszym regulaminie “Konkursem”).
Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Pacjentów z Niewydolnością Układu
Pokarmowego “Apetyt na Życie” (zwane dalej “Stowarzyszeniem”), z siedzibą w Krakowie,
przy Al. Ignacego Daszyńskiego 22, 31-534 Kraków, wpisana do rejestru przez Sąd
Rejonowy Kraków-Śródmieście, XII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego pod numerem
KRS 0000409039, NIP 5130232007.
Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na portalu Facebook.com za
pośrednictwem profiluhttps://www.facebook.com/ApetytNaZycie/.
Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
Regulamin jest udostępniony na stronie http://apetytnazycie.org/ oraz w siedzibie
Stowarzyszenia.
Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez portal
Facebook.
Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu, reguluje zasady
i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników
Konkursu.
Zdjęcia konkursowe muszą być oryginalnymi zdjęciami Uczestników, nie udostępnionymi
dotąd w żadnych konkursach.
2. Czas trwania Konkursu
Konkurs rozpoczyna się 25.07.2017 r. i trwa do 10.09.2018 r.
Zdjęcia konkursowe należy w tym terminie przesłać, wraz z oświadczeniem, do Organizatora
e-mailowo na adres info@apetytnazycie.org. W tytule e-maila należy napisać Konkurs
fotograficzny “Wakacje z pompą”.
3. Uczestnictwo w Konkursie
Uczestnikami Konkursu mogą być pacjenci leczeni żywieniowo, którzy w czasie trwania
Konkursu przystąpią do niego zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zamieszczenie w e-mailu zgłoszeniowym
imienia i nazwiska autora zdjęcia oraz oświadczenia:
“Wyrażam zgodę na udział w konkursie fotograficznym “Wakacje z pompą”. Oświadczam, że
zapoznałem się z Regulaminem Konkursu, który rozumiem, w pełni akceptuję i zobowiązuję
się stosować do jego postanowień. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w
danych osobowych w celach niezbędnych dla prawidłowej organizacji, przebiegu i promocji
Konkursu.”

Zgłoszenie zdjęcia do konkursu, jest równoznaczne z akceptacją wszystkich
postanowień Regulaminu Konkursu. Biorąc udział w Konkursie każdy Uczestnik zwalnia
serwis Facebook z odpowiedzialności za przebieg Konkursu.

4. Cel Konkursu i zasady
Celem Konkursu jest wybranie najciekawszych zdjęć wakacyjnych przesłanych przez
pacjentów leczonych żywieniowo i ich bliskich. Konkurs ma charakter społeczny. Celem
konkursu jest zwiększenie świadomości wśród społeczeństwa na temat funkcjonowania
pacjentów wymagających terapii żywieniowej.
Zdjęcie należy przesłać w cyfrowej: jpeg lub png w możliwie najlepszej rozdzielczości.
Uczestnik może przesłać maksymalnie trzy zdjęcia, jednak przysługuje mu prawo do
otrzymania wyłącznie jednej nagrody.
Zdjęcie nie może być poddane manipulacji cyfrowej. Wszelkie zmiany typu fotomontaż są
niedopuszczalne. Zdjęcia nie mogą zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, sprzecznych
z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, szczególnie poprzez treści
naruszające wolność wyznania czy pochodzenie etniczne, nie może być antyreklamą (w tym
produktów) ani naruszać wizerunku lub dobrego imienia Organizatora.
Zgłoszone zdjęcie nie może naruszać żadnych praw osób trzecich, w szczególności praw
autorskich, dóbr osobistych lub prawa do ochrony
wizerunku, nie może być obraźliwa w stosunku do Organizatora ani żadnej osoby lub
podmiotu trzeciego.
W przypadku stwierdzenia, że zdjęcie konkursowe spełnia którykolwiek z warunków
wymienionych powyżej, takie zdjęcie nie będzie podlegać ocenie, a Uczestnik zostanie
wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody
w Konkursie.
5. Nagrody
Nagrodami w Konkursie są trzy karty prezentowe empik o wartości 1x 200 zł i 2x 100 zł.
Otrzymane w Konkursie nagrody nie podlegają wymianie na inne oraz nie mogą być
wymienione na ekwiwalent pieniężny.
Nie ma możliwości przenieść otrzymaną nagrodę na innego Uczestnika konkursu.
Firma Empik S.A. nie jest sponsorem nagrody.
6. Rozstrzygnięcie Konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu drogą głosowania oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce
podczas tegorocznego Zjazdu Stowarzyszenia w Warszawie w dniach 28-30.09.2018. W
razie nieobecności osób nagrodzonych zostaną one poinformowane drogą telefoniczną lub
e-mailową.
7. Reklamacje
Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do składania pisemnej reklamacji w terminie 14
dni kalendarzowych od daty ogłoszenia nagrodzonych zdjęć. Reklamacje należy wysłać na

adres Stowarzyszenia z dopiskiem "Konkurs fotograficzny". Reklamacje zostaną rozpatrzone
przez Zarząd Stowarzyszenia w ciągu 7 dni kalendarzowych. O wyniku postępowania
reklamacyjnego osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona listownie.
8. Ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Pacjentów z Niewydolnością
Układu Pokarmowego “Apetyt na życie”. Wysyłając e-mailowo zdjęcie do konkursu,
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, w
zakresie opisanym w niniejszym Regulaminie w celu udziału w Konkursie, przebiegu i
promocji Konkursu oraz ewentualnego umieszczenia danych osobowych na liście
zwycięzców Konkursu. Powyższe dane zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby udziału
w Konkursie i po realizacji. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo do wglądu do swoich
danych, ich poprawiania oraz sprzeciwu co do ich przetwarzania. Udzielenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jej brak uniemożliwia udział w
Konkursie.
9. Postanowienia końcowe
Wszystkie zdjęcia przesłane w czasie trwania Konkursu przechodzą bez wynagrodzenia na
własność Stowarzyszenia “Apetyt na życie” wraz z prawem do korzystania i rozporządzania
w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo, jak również na wszystkie czynności
konieczne dla udostępnienia pracy lub realizacji Konkursu, w tym w szczególności
wprowadzania zdjęcia do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i
zwielokrotnianie zdjęcia każdą techniką oraz przesyłanie innym podmiotom
współpracującym z Organizatorem.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.

