Regulamin Konkursu “Zdrowie w obiektywie”
I Postanowienia ogólne
1. Konkurs „Zdrowie w obiektywie” organizowany jest przez Wrocławskie
Centrum Rozwoju Społecznego z siedzibą we Wrocławiu przy pl.
Dominikańskim 6, zwane dalej „Organizatorem”.
2. “Zdrowie w obiektywie” to konkurs fotograficzny na zdjęcie pokazujące
ciekawe momenty związane z podejmowaniem działań sprzyjających zdrowiu,
a w szczególności propagowaniem aktywności fizycznej oraz zdrowego
odżywiania w 2015 roku.
3. W dalszej części Regulaminu konkurs „Zdrowie w obiektywie” zwany będzie
„Konkursem”.
4. Celem Konkursu jest zachęcenie wrocławian do prowadzenia zdrowego stylu
życia, w tym uprawiania aktywności fizycznej czy zdrowego odżywiania bez
względu na porę roku.
5. Konkurs rozpoczyna się 18 listopada 2015 r. i trwać będzie do 19 grudnia
2015 r.
6. Uczestnikami konkursu mogą być osoby w wieku od 13 lat, które w
określonym w Regulaminie terminie prześlą na adres: 
info@miastowformie.pl
swoją pracą konkursową. Zgodę na udział w konkursie uczestnika
niepełnoletniego musi wyrazić jego rodzic lub opiekun prawny, który będzie
osobą upoważnioną do odbioru nagrody w przypadku wygranej w konkursie.
Oświadczenie powinno być zamieszczone w treści maila. (Załącznik 1)
7. Zdjęcia biorące udział w Konkursie, nie mogą zawierać treści obrażających i
naruszających dobre imię innych osób.
8. Prace przekazane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej
niepublikowanymi.
9. Konkurs prowadzony będzie w czterech kategoriach:
● wiosna;
● lato;
● jesień;
● zima.
10. Dopuszczalna jest obróbka zdjęć, za wyjątkiem fotomontażu.
11. Konkurs ma charakter społeczny, niekomercyjny.
12. Jedna osoba może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie w jednej wybranej
kategorii.
13. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych
w niniejszym Regulaminie.
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II Przepisy dotyczące prac
1. Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu
i spełniać następujące kryteria:
• prace w formacie JPG;
• wielkość pliku nie może przekroczyć 4MB;
• minimalny rozmiar pliku powinien wynosić 400x600 pikseli.
2. Fotografie należy nadsyłać na adres: 
info@miastowformie.pl w formie
załączników do listu elektronicznego. W temacie wiadomości należy wpisać „Zdrowie
w obiektywie” i dopisać kategorie. Wzór: “Zdrowie w obiektywie  lato”. W treści maila
prosimy wpisać tytuł zdjęcia, imię i nazwisko oraz numer telefonu i miejsce
zamieszkania Uczestnika Konkursu.
3. 
W załączniku maila musi znaleźć się podpisane oświadczenie: „Wyrażam zgodę
na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych i osoby nad
którą sprawuję opiekę wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu fotograficznego
»Zdrowie w obiektywie«, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oświadczam, iż
powyższe dane udostępniam dobrowolnie, zostałem/am poinformowany/a o celu
zbierania danych osobowych, zakresie ich przetwarzania oraz o tym, że mam prawo
dostępu do treści danych, ich poprawiania czy żądania zaprzestania przetwarzania
danych osobowych”. Zgłoszenie uczestnika bez tej klauzuli nie będzie rozpatrywane.
(Załącznik 2)
4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu:
realizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców, wręczenia nagród, promocji Konkursu a
także jego efektów. Uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu w swoje dane
osobowe, ich modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie.
5. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie jedną fotografię.
6. Zdjęcia zostaną opublikowane na stronie:
https://www.facebook.com/zdrowie.dieta.wroclaw/
po zakończeniu etapu nadsyłania
zdjęć (15 grudnia) w odpowiednim albumie. Zdjęcia będą opatrzone będą imieniem i
nazwiskiem Uczestnika oraz nazwą zdjęcia.
III Terminy
1. Konkurs trwa od 18 listopada 2015 r. do 19 grudnia 2015 r.
2. Pierwszy etap, czyli nadsyłanie prac, trwa od 18 listopada do 15 grudnia,
do godz. 24.00.
3. Drugi etap, czyli głosowanie na stronie
https://www.facebook.com/zdrowie.dieta.wroclaw/
trwa od 16 grudnia godz. 10.00
do 19 grudnia, godz. 12.00.
6. Zwycięzców konkursu poznamy 19 grudnia o godz. 14.00.

2

7. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej przez jednokrotne
wysłanie wiadomości na adres email Uczestnika lub telefonicznie na numer podany
w zgłoszeniu. Lista zwycięzców będzie też ogłaszana na stronie internetowej
www.miastowformie.pl.
IV Głosowanie
1. Głosowanie będzie się odbywać na stronie
https://www.facebook.com/zdrowie.dieta.wroclaw/
w terminie od 16 grudnia, godz.
10.00, do 19 grudnia, godz. 12.00.
2. Głosować będą użytkownicy portalu Facebook, poprzez dodanie komentarza „:)”
pod wybranym zdjęciem konkursowym.
3. Głosując na zdjęcie konkursowe, jedna osoba może dodać tylko jeden komentarz
pod danym zdjęciem w danej kategorii.
4. Zdjęcie z największą liczbą komentarzy wygrywa. Wedle liczby komentarzy
miejsce drugie i trzecie zajmują kolejne osoby.
5. Dopuszczalne są wszelkie formy promowania swojego zdjęcia. Zdjęcie można
udostępniać, jednak w konkursie liczą się komentarze pod zdjęciem na stronie
głównej konkursu: 
https://www.facebook.com/zdrowie.dieta.wroclaw/
V Nagrody i wyróżnienia
1. W konkursie przewidziane są nagrody dla laureatów pierwszego, drugiego i
trzeciego miejsca.
2. Wygrane zdjęcia zostaną opublikowane na portalu www.miastowformie.pl
3. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe, m.in. steppery, sprzęt fitness
oraz akcesoria fitness, wejściówki do klubów fitness.
4. Nagroda rzeczowa nie podlega zamianie na inną ani zamianie na ekwiwalent
pieniężny.
5. Przyjmuje się, że osobą uprawnioną do odbioru nagrody jest osoba, której dane
wskazane są w zgłoszeniu jako „Uczestnik” lub osoba wskazana jako „Opiekun”,
która wyraziła zgodę na udział w konkursie osoby niepełnoletniej.
6. Po odbiór nagrody należy zgłosić się do siedziby Wrocławskiego Centrum
Rozwoju Społecznego we Wrocławiu przy pl. Dominikańskim 6, pok. 313, w
godzinach od 8.00 do 16.00. Nagrody będzie można odbierać w dni robocze od dnia
21.12.2015 r. do 10.01.2016 r., z wyłączeniem dni od 24.12.2015 r.  27.12.2015 r.
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VI Wykorzystanie prac nadesłanych na konkurs
1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem
autorskich praw majątkowych na rzecz Organizatora oraz zgodą na nieodpłatne
prezentowanie zdjęć na wystawach, w druku oraz w Internecie. Zdjęcia nadesłane
na konkurs będą wykorzystywane do celów promocyjnych programu “Miasto w
Formie”.
2. Osoba zgłaszająca zdjęcie do konkursu bierze odpowiedzialność za zgodę
dotyczącą wykorzystania wizerunku osób występujących na zdjęciach.
3. Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody,
na opublikowanie imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania w publikacjach i na
stronie internetowej www.miastowformie.pl
VII Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.
5.

Udział w Konkursie jest dobrowolny.
Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Uczestnika od jego przestrzegania.
W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym
Uczestnicy zostaną poinformowani.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu z
przyczyn niezależnych od Organizatora.
7. Jeżeli zgłoszenie będzie wypełnione niezgodnie z postanowieniami
niniejszego Regulaminu, praca konkursowa nie będzie rozpatrywana.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania lub odwołania
Konkursu z przyczyn niezależnych od Organizatorów.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem
możliwości skontaktowania się z laureatami Konkursu.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niedopuszczenia do Konkursu,
prac, które nie są zgodne z tematem, są wyrazem stosowania złych praktyk
lub obrażają innych. Organizator sam określi co jest złą praktyką.
11. Osoba nie stosująca się do postanowień Regulaminu, może zostać
wykluczona z dalszego uczestnictwa w Konkursie.
12. Organizator ma prawo do usunięcia i nieuwzględniania pod zdjęciem
konkursowym, który uzna za niestosowny.
13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje
Organizator Konkursu.
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ZAŁĄCZNIK 1 DO REGULAMINU

Zgłoszenie do udziału w Konkursie osoby niepełnoletniej
Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………
Wiek …………………….
Imię i nazwisko osoby reprezentującej (rodzic lub opiekun
prawny):..................................................................................................
Numer kontaktowy:..................................................................................
Adres email: …………………………………………………………………..

Zgoda rodzica/ prawnego opiekuna na udział w Konkursie
Wyrażam zgodę na udział
……………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko dziecka)
w Konkursie fotograficznym “Zdrowie w obiektywie”. Oświadczam, że zapoznałem/
zapoznałam się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki.

…………..…………………………………………………………..
Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna
uczestnika konkursu (osoby reprezentującej)
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ZAŁĄCZNIK 2 DO REGULAMINU

Wrocław, dnia ……………………

Oświadczenie uczestnika Konkursu
Ja, niżej podpisany(a)
..............……………………………………..………..………………..., oświadczam, że
praca zgłoszona do udziału w Konkursie fotograficznym “Zdrowie w obiektywie”
stanowi mój wytwór i przysługują mi do niej prawa autorskie.
Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanych prac
konkursowych oraz opublikowanie imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych
związanych z Konkursem, w wydawnictwach i na stronach internetowych
Organizatorów. Ponadto zgadzam się na ich wykorzystywanie w celach
promocyjnych i marketingowych Organizatorów.
W związku z powyższym wyrażam zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie
moich danych osobowych i osoby, nad którą sprawuję opiekę wyłącznie w celu
przeprowadzenia konkursu fotograficznego »Zdrowie w obiektywie«, zgodnie z
ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 101,
poz. 926 z późn. zm.). Oświadczam, iż powyższe dane udostępniam dobrowolnie,
zostałem/am poinformowany/a o celu zbierania danych osobowych, zakresie ich
przetwarzania oraz o tym, że mam prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania
czy żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

Akceptuję warunki Regulaminu

….…………...….........……………………………………….
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
/uczestnika konkursu (osoby reprezentującej)
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