Regulamin konkursu fotograficznego
1 Organizatorami konkursu fotograficznego , zwanego dalej Konkursem, są Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Katowicach oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” Siemianowice
Śląskie.
2. Konkurs organizowany jest w okresie od 20 kwietnia do 15 maja 2021 roku.
3. Prace konkursowe w postaci zdjęć należy wykonać w trakcie pokonywania dystansu 10km
podczas wydarzenia „Wirtualny Bieg im. Wojciecha Korfantego” w dniach 20.04 – 03.05.2021r.,
zwanym dalej Wydarzeniem.
4. W konkursie mogą wziąć udział tylko uczestnicy zgłoszeni poprzez formularz rejestracyjny na
stronie biegu, którzy potwierdzą pokonanie dystansu 10km i zostaną ujęci w klasyfikacji końcowej.
5. Warunkiem prawidłowego zgłoszenia do Konkursu jest przysłanie do 15.05.2021 r. drogą e-mailową
jednego zdjęcia wykonanego podczas wydarzenia tj w dniach 20.04 – 03.05.2021r. - na adres:
sport@mosir.katowice.pl, z podaniem w tytule wiadomości email: „Konkurs fotograficzny” . Wszystkie
zdjęcia przesłane po 15 maja 2021 r. nie będą uwzględnione w Konkursie.
6. Zdjęcie nie może naruszać praw osób trzecich. Nadesłane zdjęcia muszą być zapisane w formacie
jpg.
7. Uczestnik Konkursu udziela organizatorowi nieodpłatnie licencji niewyłącznej uprawniającej
Organizatora do korzystania przez czas nieograniczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z
przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności obejmującej uprawnienie
do:
utrwalania
zwielokrotnienia wszelkimi technikami
publikacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie mediach i internecie.
8. Uczestnik Konkursu zgadza się na wykorzystanie danych osobowych do potrzeb przeprowadzenia i
rozstrzygnięcia konkursu i ich podanie do publicznej wiadomości.
9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk o laureatach
konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie,
mediach i Internecie.
10. Komisja Konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Katowicach oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” Siemianowice Śląskie
wyłoni 10 laureatów Konkursu spośród autorów najciekawszych jej zdaniem zdjęć, którzy otrzymają
pamiątkowe koszulki.
11. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.mosir.katowice.pl w terminie do
31 maja 2021r.
12. O sposobie wręczenia koszulek laureaci poinformowani zostaną po rozstrzygnięciu konkursu.
13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu
14. Postanowienia Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
15. Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania zdjęć oświadcza, że akceptuje niniejszy regulamin.
16. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest
administratorem danych. Podanie danych (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą
przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania
reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w
Konkursie.
17. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyny.

