
Regulamin konkurs "Przyślij zdjęcie". 
1. Organizatorem Konkursu jest  Instytut  Dolnośląski  z siedzibą we Wrocławiu,  KRS 0000502837, Regon:

022395582, NIP: 8982207071.
2. Konkurs  ma  charakter  otwarty  dla  każdego.  Osoby  niepełnoletnie  lub  nieposiadające  zdolności  do

czynności prawnych mogą przystąpić do konkursu za zgodą swojego Opiekuna, który musi zaakceptować
niniejszy regulamin. 

3. Zadaniem Uczestników Konkursu jest  przysłanie zdjęcia związanego z tematem konkursu.  Powiązanie
może być dowolne, jednak Uczestnik musi je wskazać.

4. Zdjęcia należy wysyłać na adres: konkurs@przystanekd.pl (1 zdjęcie w 1 wiadomości)
5. Każde zdjęcie powinno posiadać tytuł i  autora (może być pseudonim) oraz dane (tylko do wiadomości

organizatora) na jakie należy wysłać ewentualną nagrodę. Do zdjęcia może być dołączony dodatkowy opis.
6. Konkursu trwa zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu, nie dłużej niż miesiąc od chwili ogłoszenia. 
7. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji

graficznej  będą  odrzucane.  Nie  będą  akceptowane  zdjęcia,  z  których  jakiekolwiek  elementy  zostały
usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej, powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii. 

8. Nadesłanie pracy jest równoznaczne ze zgłoszeniem się do konkursu i akceptacją regulaminu. 
9. Oceny odpowiedzi dokonuje redaktor prowadzący serwis konkursowy, a wypadkach wątpliwości Kolegium

Redakcyjne kwartalnika "Przystanku Dolny Śląsk".  Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji  zdjęć
nierealizujących  tematu  Konkursu  lub  niespełniających  innych  zasad  Konkursu.  Odrzuceniu  podlegają
zdjęcia,  na  których  znajdują  się  znaki,  cyfry  (daty,  znaki  wodne,  podpisy,  ramki).  Decyzje  Jury  są
ostateczne. 

10. Jury  wyłania  zwycięzcę  lub  zwycięzców,  który  otrzymają  zestaw  upominków.  Zestawy  upominków
mogą się różnić.

11. Nagrody zostaną przesłana pocztą na adres podany w chwili zgłoszenia pracy. 
12. Prace  zgłoszone  do  konkursu  mogą  zostać  wykorzystane  do  publikacji  przez  Instytut  Dolnośląski,

w szczególności w kwartalniku Przystanek Dolny Śląsk, na blogu Smaki Dolnego Śląska  i na profilach
społecznościowych Organizatora. 

13. Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że: akceptuje niniejszy Regulamin;
jest autorem zdjęć oraz posiada zgodę osób biorących udział przy powstawaniu pracy (modeli i modelek,
wizażystów itd. Jeśli dotyczy) na uczestnictwo w Konkursie oraz publikację. Uczestnik Konkursu przejmuje
odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatora
Konkursu w związku z nadesłaną pracą. 

14. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora
do  korzystania  przez  czas  nieoznaczony  oraz  bez  ograniczeń  terytorialnych  z  przesłanych  zdjęć  na
wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności obejmującej uprawnienie do utrwalania, zwielokrotnienia
wszelkimi technikami, w tym przede wszystkim techniką drukarską; wprowadzenia do obrotu w kraju i za
granicą;  wprowadzenia do pamięci  komputera;  publikacji  w tytułach Organizatora;  publikacji  na stronie
internetowej Organizatora oraz na profilach społecznościowych Organizatora. 

15. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu.
Dane  będą  przetwarzanie  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisamy  dotyczącymi  danych  osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. Dane te nie będą
przekazywane podmiotom trzecim. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do żądania od administratora
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania,  a  także  prawo  do  przenoszenia  danych.
Uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa. Uczestnikowi przysługuje prawo
do cofnięcia zgody, stanowiącej podstawę prawną przetwarzania, w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem.
Uczetnikowi przysługuje mu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
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