KONKURS FOTOGRAFICZNY - regulamin
§1
Organizatorem konkursu fotograficznego jest Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o., zwana
dalej Organizatorem. Konkurs jest organizowany w ramach akcji promocyjno-reklamowej.
§2
Temat konkursu: Gdzie przyjaciele z Cieńkowa spędzają wakacje.
§3
Konkurs trwa w okresie od 01.06.-31.08.2014r
§4
Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowych
www.cienkownarty.pl, oraz www.nat.pl Szczegółowe informacje nt. konkursu można uzyskać pod
numerem telefonu 32 326 23 73 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: wypoczynek@nat.pl
§5
1. Konkurs skierowany do wypoczywających w ośrodkach Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej
Sp. z o.o, w sezonie lato 2014.
2. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci z całej Polski w wieku od 4 do 12 lat.
3. Udział w konkursie jest dobrowolny.
§6
Warunki uczestnictwa
1. Uczestnik konkursu musi spędzić wakacje w wybranym ośrodku Nadwiślańskiej Agencji
Turystycznej Sp. z o.o.
2. Uczestnik konkursu musi przesłać zdjęcie z misiem (przyjacielem z Cieńkowa – wzory misiów
dostępne na stronach internetowych www.cienkownarty,pl i na www.nat.pl) na adres poczty
elektronicznej wypoczynek@nat.pl do dnia 15.09.2014r
3. Organizator nie ogranicza ilości nadesłanych zdjęć, natomiast nagroda zostanie przyznana tylko 1
raz.
4. Przy każdym zdjęciu należy wpisać imię, nazwisko, wiek dziecka, , adres do korespondencji, email, i telefon kontaktowy do rodziców/ opiekunów prawnych, oraz datę pobytu w wybranym
obiekcie wczasowym Organizatora.
5. Warunkiem uczestnictwa dziecka w konkursie jest wyrażenie zgody rodziców opiekunów
prawnych dziecka na udział w konkursie, wg wzoru na stronach internetowych
(www.cienkownarty,pl i na www.nat.pl ).
6. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu przyznania nagród
niespodzianek.
7. Warunkiem udziału w Konkursie jest załączenie do przesłanego zdjęcia, pisemnego oświadczenia
prawnych opiekunów autora o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn.
zm.),wg wzoru na stronach internetowych (www.cienkownarty,pl i na www.nat.pl ).
8. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu jest związane z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw
majątkowych do pracy na rzecz Organizatora, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), oraz
zgody na publikację w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora, oraz w
Internecie.
9. Warunkiem udziału w konkursie jest załączenie do przesłanej pracy, pisemnego oświadczenia
prawnych opiekunów autora o przeniesieniu praw autorskich na Organizatora konkursu, według
załączonego wzoru na stronach internetowych (www.cienkownarty,pl i na www.nat.pl ).
§7
1. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu nadsyłania zdjęć.
2. Zdjęcia przesłane po terminie nie będą nagradzane.
§8
Zasady przyznawania nagród
1. Wszystkie zdjęcia będą nagradzane.
2. Zdjęcia niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane.
3. Wśród nadesłanych zdjęć Organizator dokona wyboru trzech zdjęć i przyzna nagrodę dodatkową
w postaci zniżek na pobyty w obiektach Organizatora.
4. 4.Organizator zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych zdjęć, które uzyskają wyróżnienia.
5. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nieodwołalna.
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 01 października 2014 r.
7. Informacja o wynikach, terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana po rozstrzygnięciu
konkursu na stronie internetowej Organizatora.
8. Autorzy najlepszych zdjęć zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród dodatkowych telefonicznie i
pisemnie.
§9
Udział w konkursie oznacza zgodę jego uczestnika na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

Załącznik nr 1
do regulaminu konkursu fotograficznego „Gdzie przyjaciele z Cieńkowa spędzają wakacje”

………………………………………………………..
Imię i nazwisko uczestnika konkursu

…………………………………………………………
wiek dziecka

……………………………………………………………………………
data i miejsce pobytu w wybranym obiekcie NAT, z którego pochodzi zdjęcie

………………………………………………………
Imię i nazwisko prawnego opiekuna dziecka

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania uczestnika konkursu

Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o.
Organizator konkursu fotograficznego „Gdzie przyjaciele z Cieńkowa spędzają wakacje”
ul. Edukacji 37
43-100 Tychy

Zgoda na udział w konkursie, oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na
Organizatora Konkursu oraz przetwarzaniu danych osobowych

Jako opiekun prawny dziecka znajdującego się na fotografii zgłoszonej do konkursu fotograficznego
„Gdzie przyjaciele z Cieńkowa spędzają wakacje”, oświadczam, iż wyrażam zgodę na udział mojego
dziecka w konkursie i jestem uprawniony do przeniesienia majątkowych praw autorskich do zdjęcia
w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu.
Jako opiekun prawny przenoszę nieodpłatnie na Organizatora konkursu - Nadwiślańska Agencja
Turystyczna Sp. z o.o., ul. Edukacji 37 , 43-100 Tychy– autorskie prawa majątkowe do zdjęcia, a także
prawa zależne, w tym prawo do opracowania utworu poprzez jego adaptację lub przerobienie
utworu, a Organizator konkursu oświadcza, iż przyjmuje autorskie prawa majątkowe do utworu.
Autorskie prawa majątkowe do utworu wraz z prawami zależnymi, przechodzą na Organizatora
w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego
w czasie wykorzystania i rozporządzania zdjęciem powstałym w wyniku wykonania i zgłoszenia
zdjęcia, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z opracowania zdjęcia w kraju i za granicą
bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat. Organizator nabywa autorskie prawa
majątkowe i zależne na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie w wersji papierowej, elektronicznej i zapisu magnetycznego;
2) wprowadzanie do pamięci komputera, w tym zamieszczanie na serwerze Zamawiającego oraz
wyświetlanie zdjęcia pod adresami domenowymi Zamawiającego;
3) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęcia, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
4) publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, odtwarzanie a także
publiczne udostępnianie utworu lub egzemplarzy utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
5) publikowanie poszczególnych elementów graficznych składających się na zdjęcie, w formie
publikacji papierowej;
6) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu.
Jako opiekun prawny dziecka wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego
podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji przedmiotowego Konkursu w zakresie
wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

……………………………………………………………………………………………..
Data i podpis prawnego opiekuna autora utworu

