Regulamin Konkursu „Sportowa Wiosna”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Celem Konkursu jest możliwość ukazania sportowych aktywności mieszkańców Miasta Żory w formie fotografii.
1.2. Organizatorem Konkursu pn. „Sportowa Wiosna”, zwanego w dalszej części Regulaminu Konkursem jest Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach.
1.3. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona na stronie www.mosir.zory.pl.
1.4. Nadesłane fotografie i informacje dotyczące Konkursu publikowane będą na stronie internetowej www.mosir.zory.pl
oraz na portalu społecznościowym www.facebook.com w albumach profilu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żorach.
2. ZASADY KONKURSU
2.1. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Miasta Żory, bez ograniczeń wiekowych.
2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żorach oraz członkowie Jury
Konkursu. Ponadto nie jest dozwolone uczestnictwo w Konkursie najbliższej rodziny członków Jury. Za członków najbliższej
rodziny Jury uznaje się pierwsze pokolenie ich wstępnych i zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione.
2.3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie jednego, autorskiego zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail:
m.malaca@mosir.zory.pl.
2.4. Zdjęcia powinny być wykonane w minimalnej rozdzielczości 1280x960 pikseli.
2.5. Tematyką fotografii jest aktywny wypoczynek sportowo-rekreacyjny żorzan. Fotografia musi przedstawiać elementy
sportu, rywalizacji lub rekreacji.
2.6. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 1 zdjęcie własnego autorstwa.
3. PRZEBIEG KONKURSU
3.1. Prace należy przesyłać do 30 kwietnia 2014 roku.
3.2. Prace należy przesyłać na adres e-mail: m.malaca@gmail.com w formie pliku JPG, nazwanym imieniem i nazwiskiem
autora, dołączając stosowny formularz zgłoszeniowy.
3.3. Formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu znajduje się poniżej.
3.4. Prace doręczone Organizatorowi po określonym terminie nie wezmą udziału w Konkursie.
3.5. Oceny prac i wyboru zwycięzców dokona Jury złożone z przedstawicieli Organizatora w terminie do 07.05.2014r.
3.8. Ogłoszenie wyników odbędzie się w ciągu 7 dni od momentu wyboru zwycięzców przez Jury.
3.9. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej: www.mosir.zory.pl oraz na portalu społecznościowym
www.facebook.com w profilu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żorach.
3.10 Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
4. NAGRODY
4.1. Jury powołane przez Organizatora przyznaje nagrody za miejsca od I do III.
4.2. Nagrody dla zwycięzców:
1) I miejsce – nagroda w postaci karnetu wstępu na siłownię – 3 wejścia,
2) II miejsce – nagroda w postaci karnetu wstępu na siłownię – 2 wejścia,
3) III miejsce – nagroda w postaci karnetu wstępu na siłownię – 1 wejście,
4.2. Organizator zastrzega sobie prawo niewyłaniania zwycięzców, jak również przyznania tylko niektórych nagród.
4.3 Nagrody można zrealizować zgodnie z ilością wejść w Hali Sportowej MOSiR przy ulicy Folwareckiej 10, 44-240 Żory, na
siłowni MĘSKIEJ lub CARDIO w godzinach otwarcia obiektu.
5. WYKORZYSTANIE NAGRODZONYCH PRAC I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
5.1. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora
zgłoszonych zdjęć z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów na cele związane z organizacją, przebiegiem i
promocją Konkursu.
5.2. Autorzy zgłoszonych do Konkursu prac udzielają Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Żorach nieodpłatnej,
niewyłącznej bezterminowej licencji na ich wykorzystanie z poszanowaniem autorskich praw osobistych.
5.3. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Organizatora. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem
Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926).
5.4. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób
trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich).
5.5. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników Konkursu będzie Organizator.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac niespełniających wymogów niniejszego
Regulaminu.
6.2. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że
prace zgłoszone do Konkursu zostały wykonane osobiście przez zgłaszającego.
6.3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.
6.4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
6.5. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

