Regulamin konkursu “Kraków - mój dom?”
1.
Organizatorem konkursu fotograficznego jest Stowarzyszenie Wielokulturowy Kraków, zarejestrowane w
Rejestrze Stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydziału
Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000746139; REGON: 38111027100000;
NIP: 6772437214. Konkurs jest częścią projektu „Kraków – mój dom” finansowanego ze środków gminy
miejskiej Kraków
2.
Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, która zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs skierowany jest do
wszystkich mieszkańców Krakowa, a w szczególności Cudzoziemców.
3.
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów.
4.
Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową ani loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach
hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega
regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

II. Warunki uczestnictwa
1.
Do udziału w Konkursie Fotograficznym należy zgłaszać autorskie zdjęcia, niepublikowane (w tym
w Internecie) do czasu zakończenia Konkursu (28 grudnia 2020 roku). Zdjęcia muszą nawiązywać do hasła
głównego Konkursu pt. „Kraków-mój dom”.

2.
Każdy uczestnik może zgłosić od 1 do 3 zdjęć (zgłoszenie kilku zdjęć na raz przez tego samego Uczestnika
będzie traktowane jako jedno zgłoszenie [fotoreportaż]). Nadesłane zdjęcia powinny być opatrzone opisami
w języku polskim lub angielskim, uzasadniającymi nawiązanie do tematu konkursu. Ich długość nie może
przekraczać 1500 znaków.

3.
Zdjęcia należy zgłaszać przez wypełnienie formularza online na stronie Stowarzyszenia w przypadku nie
posiadania przez uczestnika konta Google istnieje możliwość pobrania formularza i przesłania wraz ze
zdjęciami na adres e-mail kontakt@wielokulturowykrakow.pl Zdjęcia muszą być zapisane w formacie PNG.
Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 1920 pikseli. Waga jednego zdjęcia nie może przekroczyć
10 MB
Pod uwagę będą brane tylko te zdjęcia, które zostaną zgłoszone w terminie od 13 grudnia 2020 godzina
21:00 do 28 grudnia 2020 godzina 23:59. Wszelkie zgłoszenia wysłane przed lub po wyznaczonym okresie
nie będą brane pod uwagę.
4.
Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace
przygotowane samodzielnie, których autorem jest osoba zgłaszająca fotografie.
5.

Uczestnik zobowiązany jest posiadać zgodę osób widniejących na przesłanych fotografiach na
rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu, w tym w szczególności na publikację wizerunku na
stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych organizatora (Facebook, Instagram,
Twitter) oraz w innych mediach, które opublikują informację o “Konkursie fotograficznym #krakowmojdom”
6.
Zgłoszenie zdjęcia do udziału w konkursie jest jednoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia,
że posiada on zgodę na publikowanie zdjęć osób, które zostały na nim umieszczone oraz, że posiada pełnię
praw do dysponowania zdjęciami.
7.
Z chwilą publikacji zdjęcia, Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na
korzystanie ze zdjęcia bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w zakresie rozpowszechniania zdjęcia
poprzez jego publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a także publiczne udostępnienie zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym.

Uczestnik konkursu wysyłając formularz oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin Konkursu oraz
wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.
III. Wybór zwycięzców oraz ogłoszenie wyników
1.
Zdjęcia będą oceniane przez Komisję Konkursową składającą się z osób powołanych przez Organizatora.
2.
Zwycięzcami zostaną Uczestnicy wyłonieni przez Komisję Konkursową spośród wszystkich zgłoszeń
Uczestników.
3.
Komisja Konkursowa przy ocenie zdjęć będzie brać pod uwagę zgodność zdjęcia z celem i tematyką
Konkursu, kreatywność, walory artystyczne oraz aspekty techniczne.
4.
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
5.
Ogłoszenie wyników nastąpi 30 grudnia do godziny 23:59 na profilu “Wielokulturowy Kraków” na Facebooku
i Instagramie.
6.
Uczestnik wyraża zgodę na publikacje jego prac na stronie www.wielokulturowykrakow.pl, w serwisach
społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter i w innych mediach, które opublikują informację o
„Konkursie fotograficznym #krakowmojdom
IV. Nagrody
1.
Nagrody przewidziane w konkursie to:
2.
I miejsce: zestaw nagród o wartości 400 zł publikacja zdjęć na profilach Stowarzyszenia Wielokulturowy
Kraków - Instagram, Facebook
3.

II miejsce: zestaw nagród o wartości 300 zł publikacja zdjęć na profilach Stowarzyszenia Wielokulturowy
Kraków - Instagram, Facebook
4.
III miejsce: zestaw nagród o wartości 200 zł publikacja zdjęć na profilach Stowarzyszenia Wielokulturowy
Kraków - Instagram, Facebook
wyróżnienie - zestaw nagród o wartości 100 zł publikacja zdjęć na profilach Stowarzyszenia Wielokulturowy
Kraków - Instagram, Facebook
5.
Odbiór nagród nastąpi w ciągu następnych 14 dni po rozstrzygnięciu konkursu w miejscu wskazanym przez
Organizatora konkursu.
6.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.
V. Odpowiedzialność, postanowienia końcowe
1.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieotrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika
formularza z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora
serwera.
2.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień
regulaminu, w szczególności jeżeli tematyka zdjęcia będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna
z dobrymi obyczajami, albo w jakikolwiek inny sposób będzie naruszała przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
3.
Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.
4.
Uczestnik Konkursu poprzez udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w
celu związanym z realizacją Konkursu. Udostępnienie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia
Konkursu jest warunkiem otrzymania nagrody w Konkursie

