Konkurs „Pora zabawy – czas na selfie”

§1

Przedmiot konkursu

1. DTM Horses z siedzibą w Bartoszowa, zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkurs p.n. „Pora
zabawy – czas na selfie”.

2. Konkurs ma charakter tematyczny. Tematem edycji jest wykonanie fotografii autoportretowej, tzw.
selfie, w czasie trwania Cavaliada Poznań.

§2

Przebieg konkursu

1. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 04.12.2017 roku (decyduje data wpłynięcia zagłoszenia).
2. Zaprezentowane fotografie poddane zostaną ocenie jurorów.
3. Wyniki oceny jurorów opublikowane zostaną na stronie internetowej Organizatora
(www.prolinen.pl/ ), a także podane zostaną do wiadomości wskazanym
autorom indywidualnie.
4. Finał konkursu odbędzie się 07.12.2017 roku.

§3

Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Do konkursu można zgłosić zdjęcie które:
a) nie było publikowane w formie drukowanej do dnia ogłoszenia wyników pierwszego
etapu konkursu, o którym mowa w §2 ust. 3;
b) odpowiadają tematowi edycji konkursu.
c) nie naruszają praw osób trzecich
3. Uczestnik konkursu zobowiązuje się do :
a) zapisania się na NEWSLETTER PRO-LINEN (www.pro-linen.pl)
b) polubienia fanpage Pro-linen (https://www.facebook.com/ProLinen/)

5. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
6. Do konkursu każdy z uczestników zgłosić może dowolną liczbę fotografii.

§4

Zgłoszenia konkursowe

1. Prace przesyłać należy wyłącznie drogą elektroniczną na adres: konkurs@pro-linen.pl
2. W tytule wiadomości wprowadzić należy adnotację: „Pora zabawy – czas na selfie”

§5

Ocena wstępna prac

1. Nadesłane zgłoszenia poddane zostaną ocenie jury powołanego przez Organizatorów.
2. Decyzja jury o zakwalifikowaniu prac do kolejnego etapu postępowania konkursowego jest
ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§6

Nagrody

1. W konkursie zostanie przyznana nagroda w postaci bonu wysokości 1000 zł do wykorzystania na
zakupy w sklepie internetowym pro-linen-shop.pl

§7

Zasady przyznawania nagród

1. Decyzje o przyznaniu nagród są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
2. Organizator zastrzega prawo do odstąpienia od przyznania nagród.

§8

Postanowienia szczegółowe

1. Zgłoszenia konkursowe jest równoznaczne z oświadczeniem autora, że nie narusza on praw
osób trzecich, a w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku
wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu naruszenia praw określonych wyżej,
osoba, która zgłosiła pracę, zrekompensuje
Organizatorom, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze
skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatorów od
wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
2. Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach konkursu wyrażają zgodę na
przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby
postępowania konkursowego oraz ogłoszenia wyników (ustawa o ochronie danych osobowych
z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
3. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach
losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu.
5. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: konkurs@pro-linen.pl
6. Osoby niepełnoletnie biorące udział w konkursie wymagają pisemnej zgody rodziców.
Zeskanowane pismo należy przesłać wraz ze zdjęciem konkursowym na adres konkurs@pro-linen.pl.
Natomiast oryginał drogą pocztową na adres DTM Horses , Bartoszowa 25, 57-160 Borów

