Regulamin Konkursu Fotograficznego
dla kibiców ISU Junior Grand Prix Gdańsk 2017

§1
Organizator, czas trwania i przedmiot konkursu
1. Organizatorem konkursu fotograficznego jest Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego, z siedzibą w
Warszawie (00-449), przy ul. ul. Łazienkowskiej 6a, zarejestrowanym w rejestrze stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000072440, dla którego akta rejestrowe prowadzi Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, NIP: 5261678146, REGON: 000866567.
2. Przedmiotem konkursu wyłonienie przez jury konkursowe najciekawszych zdjęć zrobionych
podczas ISU Junior Grand Prix Gdańsk 2017.
3. Czas trwania konkursu: 5-8.10.2017 r.
§2
Cel konkursu
1. Zainteresowanie mieszkańców Trójmiasta i okolic ważną, międzynarodową imprezą sportową w
regionie.
2. Poszerzenie zamiłowań sportowych.
3. Popularyzacja łyżwiarstwa figurowego wśród mieszkańców regionu.
§3
Zasady konkursu
1. Konkurs skierowany jest do kibiców ISU Junior Grand Prix Gdańsk 2017.
2. Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić następujące warunki:
a) przyjść na obiekt sportowy, na którym rozgrywane są zawody, tj. do Hali Olivii (Gdańsk, aleja
Grunwaldzka 470) w czasie rozgrywania zawodów ISU Junior Grand Prix Gdańsk 2017., tj. w
terminie od 5 do 7 października 2017 roku, w godz. od 12:00 do 22:00
b) zrobić dowolne zdjęcie z miejsca rozgrywania zawodów (telefonem, aparatem, tabletem i in.) i
przesłać e-mailem na adres marketing@pfsa.com.pl oraz dodając w treści maila oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PZŁF na potrzeby prawidłowego
przeprowadzenia konkursu, zgodnie z regulaminem konkursu fotograficznego dla kibiców ISU
Junior Grand Prix Gdańsk 2017.
c) wraz ze zdjęciem należy przesłać swoje dane kontaktowe (telefon, adres zamieszkania) – dane
te zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby kontaktu z uczestnikiem konkursu w celu
poinformowania o wynikach oraz sposobie odebrania nagrody.
3. Zdjęcia przysłane danego dnia zawodów do godz. 24:00 biorą udział w konkursie na „Zdjęcia
dnia”, którego wynik ogłoszony jest dnia następnego do godz. 11:00 na fanpage’u PZŁF w serwisie
Facebook, oraz na witrynie www.pfsa.com.pl.
4. Każdy uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie 5 zdjęć z danego dnia zawodów w formacie
jpg, jpeg, w tym wielkość zdjęcia nie może przekraczać 1 MB, a minimalne wymiary to 800x600
pikseli.
5. Każdorazowo „Zdjęcie dnia” wyłoni jury konkursowe. Zdjęcia nieczytelne, zamazane, poruszone
nie będą brane pod ocenę jury.
6. Łącznie w konkursie nagrodzonych zostanie 3 autorów „Zdjęcia dnia”, z każdego dnia zawodów, a
nagrodą będą profesjonalne torby sportowe marki „Edea”.
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Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
Zwycięzcy w kontakcie bezpośrednim zostaną powiadomieni o sposobie odebrania nagrody.
Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.
Udział w konkursie wymaga wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku jego uczestników do
działań promocyjnych i reklamowych związanych z konkursem, a także na publikację ich danych
osobowych (imienia i nazwiska oraz miejscowości) na liście zwycięzców. Nieuzupełnienie zgody
w powyższym zakresie lub jej cofnięcie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.
Dane osobowe uczestników uzyskane w związku z ich przystąpieniem do konkursu będą
wykorzystywane wyłącznie dla doraźnych celów prawidłowego przeprowadzenia konkursu
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Uczestnicy podają dane, o których mowa powyżej na zasadzie dobrowolności i przez cały czas
mają prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w
ustawie, o której mowa w § 4 ust. 4 niniejszego regulaminu.
Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu jest
Organizator – Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego, ul. Łazienkowska 6a
00-449 Warszawa.
Uczestnik konkursu, z chwilą przesłania mailem zdjęcia konkursowego, udziela Polskiemu
Związkowi Łyżwiarstwa Figurowego nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo ani
terytorialnie licencji, z prawem do udzielenia sublicencji, na korzystanie z praw autorskich
majątkowych do przesłanego zdjęcia, na wszelkich polach eksploatacji, wskazanych w art. 50
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności zaś do
zwielokrotniania i rozpowszechniania dowolnymi metodami w celu realizacji zadań statutowych
Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego, ze szczególnym uwzględnieniem promocji Związku
oraz łyżwiarstwa figurowego w Polsce.
Informacja o konkursie wraz z regulaminem oraz ogłoszenie wyników dostępne są na witrynie
www.pfsa.com.pl.

