Regulamin
Konkursu Fotograficznego
„Carpe Diem”

§ 1.
Organizator
1.

2.
3.

Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Carpe Diem” jest Nordic Ocean Craft Sp. z o. o.
z siedzibą w Trzebiatowie, ul. Kołobrzeska 24, 72-320 Trzebiatów (dalej zwana:
„Organizatorem”).
Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej
zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.nordicoceancraft.pl
§ 2.
Cel Konkursu

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych zdjęć łodzi marki Nordic Ocean Craft lub jej
wnętrza.

§ 3.
Uczestnicy
Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna bez względu na
obywatelstwo, z wyjątkiem pracowników i członków firmy Organizatora, oraz członków ich
rodzin, jak również innych osób biorących bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i
przeprowadzaniu Konkursu.
§ 4.
Warunki przystąpienia do Konkursu, terminarz
1.
2.

3.

Konkurs trwa od 8 czerwca 2015 roku do 30 sierpnia 2015 roku.
W Konkursie wezmą udział prace fotograficzne, które spełnią wymogi techniczne opisane w
Regulaminie i w terminie wskazanym w Regulaminie zostaną przesłane do Organizatora, tj.
najpóźniej do 30 sierpnia 2015 roku (włącznie) znajdą się w posiadaniu Organizatora.
Poprzez przesłanie zdjęcia (lub zdjęć) na Konkurs, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z
Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.

§ 5.
Wymagania dotyczące prac konkursowych
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Zgłoszenie prac następuje w formie elektronicznej – na adres poczty elektronicznej
info@nordicoceancraft.pl z dopiskiem w tytule "Carpe Diem”. W zgłoszeniu należy wskazać
następujące informacje: imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, datę urodzenia, adres
zamieszkania, telefon i adres e-mail.
Zdjęcia należy dostarczyć w formacie JPG. Zdjęcia powinny być w jakości pozwalającej na
wydruk w formacie A4 z rozdzielczością 300 DPI (minimum 2480x3500).
Niedopuszczalne jest, by pliki cyfrowe ulegały innym modyfikacjom niż kadrowanie, zmiana
kontrastu, jasności, nasycenia, wyostrzanie i prostowanie perspektywy.
Jeden Uczestnik może nadesłać łącznie do dziesięciu zdjęć. W przypadku nadesłania
większej liczby zdjęć przez jednego Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do
wyboru dziesięciu zdjęć metodą losową, bez uwzględnienia w Konkursie pozostałych prac
tego Uczestnika.
Uczestnik w trakcie trwania Konkursu może zmieniać przesłane przez siebie zdjęcia do
czasu zakończenia Konkursu.
Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr
osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych - w szczególności
dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość,
pornografię, erotykę, obsceniczność, obrażających uczucia innych osób, w tym również
uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej,
naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi
(np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
§ 6.
Finał i rozstrzygnięcie Konkursu

1.
2.

3.
4.
5.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 5 września 2015 roku.
Oceny nadesłanych prac dokona i werdykt sformułuje jury, w skład którego wchodzą
pracownicy Działu Marketingu Organizatora, tj.:
a. Anna Bartosik;
b. Katarzyna Mularz;
c. Monika Olsen;
d. Paweł Krzesiński;
Kryteriami oceny będą walory artystyczne zdjęcia, jakość wykonania zdjęcia, sceneria,
estetyka, pomysłowość i kreatywność.
Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 8 września 2015 roku, poprzez umieszczenie ich
na stronie internetowej Organizatora: www.nordicoceancraft.pl.
Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą e-mailową w ciągu 14 dni od
daty rozstrzygnięcia Konkursu. Wiadomość zostanie wysłana na adres wskazany w treści
formularza zgłoszeniowego. W przypadku, gdy laureat Konkursu nie poda danych
kontaktowych, jury ma prawo – według własnego uznania – albo dokonać kolejnego
wyboru, albo wezwać laureata do podania danych, publikując na stronie internetowej

6.

www.nordicoceancraft.pl nagrodzone zdjęcie (lub zdjęcia) i wzywając autora do kontaktu z
Organizatorem. W przypadku niezgłoszenia się autora tak opublikowanego zdjęcia (lub
zdjęć) w ciągu kolejnych 3 dni roboczych od daty internetowej publikacji, Organizator
wybierze kolejnego laureata.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszystkich zdjęć nadesłanych w
ramach Konkursu w kampaniach reklamowych i/lub materiałach reklamowych Organizatora
bez obowiązku wynagrodzenia dla autora zdjęć, jednakże Organizator nie ma obowiązku
wykorzystania zdjęć.
§ 7.
Nagrody

1.
2.

Organizator uhonoruje nagrodami zdobywcę I, II i III miejsca. Prace laureatów zostaną
opublikowane na stronie internetowej Organizatora.
Organizator przewiduje następujące nagrody:
I- Zestaw naczyń z melaminy + pościel
II- Zestaw sześciu filiżanek i talerzy deserowych z melaminy + komplet trzech
ręczników
III- Zestaw sześciu kubków z malaminy + wodoodporny obrus
§ 8.
Postanowienia dodatkowe

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w
Konkursie.
Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do zdjęcia nadesłanego na Konkurs w
całości obciąża Uczestnika Konkursu.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć (także
tych nienagrodzonych) w publikacjach i/lub działaniach promocyjnych Organizatora.
Uczestnikowi Konkursu nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego
zdjęć przez Organizatora, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę, zgłaszając się do
Konkursu.
Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.
Uczestnik przesyłając prace na Konkurs przenosi nieodpłatnie na Organizatora bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe i zależne do swych zdjęć
na wszystkich polach eksploatacji znanych polskiemu prawu w dacie wysłania zdjęć.
Dotyczy to szczególnie:
a. wprowadzania do obrotu egzemplarzy zwielokrotnionych zdjęć w dowolnej formie,
m.in. choć nie wyłącznie w postaci wydrukowanej i/lub CD-ROM-u;
b. wprowadzania zdjęć w całości lub we fragmentach do pamięci komputera oraz
publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do zdjęć w
czasie i miejscu przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet);
c. używania całości lub fragmentów zdjęć w materiałach informacyjnych i promocyjnych
Organizatora, drukowanych i elektronicznych (w tym internetowych).

7.

8.

Uczestnik ma obowiązek nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie zwolnić
Organizatora w całości od wszelkiej odpowiedzialności jaka zostałaby na Organizatora
nałożona, choćby nieprawomocnym wyrokiem, z tytułu naruszenia w zdjęciach i/lub w
związku ze zdjęciami praw osób trzecich, w tym osobistych lub majątkowych praw
autorskich.
Uczestnicy zobowiązani są do uzyskania zgody osób uczestniczących na zdjęciach, na
publikację ich wizerunku, zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
§ 9.
Postępowanie reklamacyjne

1.
2.

3.

Postępowanie reklamacyjne nie dotyczy werdyktu jury, który stanowi wyraz subiektywnej
oceny zdjęć przez członków jury.
Osoba mająca umotywowane zastrzeżenia do przebiegu Konkursu z uwagi na niezgodność
przebiegu Konkursu z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z niniejszym Regulaminem,
może zgłosić te zastrzeżenia na piśmie pocztą elektroniczną (wysyłając e-mail z
potwierdzeniem odbioru) albo pocztą tradycyjną (list polecony) w terminie 3 (trzech) dni od
daty stwierdzenia przez tę osobę zaistnienia nieprawidłowości, nie później jednak niż w
ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania wyników Konkursu, na adres:
info@nordicoceancraft.pl albo Dział Marketingu, Nordic Ocean Craft Sp. z o. o. z siedzibą w
Trzebiatowie, ul. Kołobrzeska 24, 72-320 Trzebiatów.
Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie dziesięciu dni od daty
wpływu reklamacji do Organizatora. O wyniku postępowania reklamacyjnego zgłaszający
nieprawidłowości zostanie zawiadomiony na piśmie pocztą elektroniczną albo poczta
tradycyjną listem poleconym wysłanym na adres wskazany w piśmie zawierającym
zgłoszenie reklamacji.
§ 10.
Postanowienia końcowe

1.
2.
3.
4.

5.

Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez
podania przyczyn.
Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.
Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające
prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie
mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły
wyższej.
Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych
przez Organizatora na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z
dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z póź. zm.). Uczestnicy
Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.

6.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują
powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z
dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80,
poz. 904 z późn. zm.).

