Regulamin Konkursu fotograficznego „Świętuję – nie marnuję”
§1
Organizator i cel konkursu
1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Świętuję - nie marnuję”, zwanego dalej Konkursem
jest Bank Żywności w Krakowie, z siedzibą w Krakowie ul. Zabłocie 20/22 , zwany dalej
Organizatorem.
2. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Nie marnuję, dbam o środowisko” przy wsparciu
finansowym Województwa Małopolskiego.
3. Celem Konkursu jest wyróżnienie i promocja najciekawszych zdjęć prezentujących działania
propagujące niemarnowanie żywności w ramach kampanii „Świętuję - nie marnuje”.
§2
Uczestnicy konkursu
1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Małopolski, użytkowników FB i Instagram.
§3
Zasady konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest autorskie zdjęcie przedstawiające własne działania
zapobiegające marnowaniu jedzenia.
2. Każde opublikowane zdjęcie musi zawierać krótki opis.
3. Zasady i techniczne wymagania dotyczące publikowania zdjęć - każde zdjęcie musi
zostać oznaczone hasztagiem #swietujeniemarnuje z oznaczeniem profilu Banku Żywności
w Krakowie na Facebooku i/lub Instagramie.
4. Osoba biorąca udział w Konkursie zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych
w Regulaminie.
5. Zgłoszenie do Konkursu następuje po opublikowaniu zdjęcia oznaczonego hasztagiem
#swietujeniemarnuje z oznaczeniem profilu Banku Żywności w Krakowie na Facebooku
i/lub Instagramie w okresie od 15 grudnia 2020 r. do 27 grudnia 2020 r..
§4
Ocena formalna i merytoryczna
1. Ocenę formalną zgłoszeń do Konkursu przeprowadza Organizator.
2. Ocenę merytoryczną zgłoszeń spełniających warunki formalne przeprowadza
Organizator.
3. Prace konkursowe oceniane są według następujących kryteriów:
a. Interpretacja i nawiązanie do tematu kampanii;
b. Jakość wykonania, pomysłowość i atrakcyjność zdjęcia.
§5

Laureaci konkursu i nagrody
1. W ramach Konkursu zostanie wyróżnianych 15 najlepszych zdjęć (jedna osoba może
opublikować/zgłosić do konkursu jedno zdjęcie).
2. Dla wszystkich laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe.
3. Laureaci zostaną powiadomieni o tym fakcie pocztą elektroniczną do dnia 29 grudnia
2020 r., a następnie zostaną do nich wysłane nagrody.
§6
Postanowienia końcowe
1. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
2. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
a) Przetwarzanie i publikowanie przez Organizatora danych osobowych uczestników z
zapisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133,
poz. 883) dla potrzeb związanych realizacją Konkursu;
b) Wykorzystywanie wizerunku osób utrwalonych na zdjęciach przez Organizatora do
celów promocyjnych.
3. Uczestnik Konkursu, oświadcza, że wszystkie opublikowane przez niego treści na stronie
internetowej Konkursu nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności 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 dóbr osobistych, a także, że uzyskał wszelkie właściwe zgody osób,
których wizerunek utrwalił na zdjęciach na wykorzystanie ich wizerunku w Konkursie.
4. Uczestnik Konkursu publikuje zdjęcia do których przysługują mu autorskie prawa
majątkowe.
5. Uczestnik Konkursu przystępując do konkursu, musi posiadać:
a) w przypadku opublikowania zdjęć, na których występują osoby trzecie, zgodę tych osób
na wykorzystanie ich wizerunku.
b) W przypadku, gdy na zdjęciach znajduje się osoba niepełnoletnia, zgodę jej rodziców lub
opiekunów prawnych na rozpowszechnianie wizerunku tej osoby na potrzeby Konkursu oraz
w materiałach promocyjnych.
6. Uczestnik nie musi przekazywać Organizatorowi oświadczeń ze zgodami, o których
mowa w §6 ust.5. pkt. a-b.
7. Oświadczenia ze zgodami, o których mowa w §6 ust.5. pkt. a-b. Uczestnik powinien
zachować, aby przedłożyć Organizatorowi w przypadku ewentualnego sporu sądowego,
którego Organizator będzie stroną.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Konkursu.
10. Uczestnik zobowiązuje się do naprawienia szkody, której dozna Organizator w
przypadku, gdy któreś z oświadczeń, o których mowa w §6 ust.5. okazało się nieprawdziwe
w całości lub w części.

11. Od oceny formalnej i merytorycznej odwołanie nie przysługuje.

