Regulamin konkursu fotograficznego
„Odkrywamy piękno Naszej okolicy”
§1
Bank Spółdzielczy w Goleniowie z siedzibą w Goleniowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 56, 72-100
Goleniów, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum
w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000150517, numer identyfikacji REGON 000507727, numer identyfikacji podatkowej NIP 856000-05-83 zwany dalej „Organizatorem”, organizuje Konkurs fotograficzny pod nazwą
„Odkrywamy piękno Naszej okolicy”.
§2
1. Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych prac, które będą wykorzystane do
materiałów i kampanii reklamowych Banku .
2. Tematyka zdjęć powinna nawiązywać do jednej z niżej wymienionych dziedzin, które są
przedmiotem kredytowania przez Bank Spółdzielczy w Goleniowie to jest: rolnictwa,
rzemiosła i małych przedsiębiorców, ukazywać jednocześnie piękno i różnorodność
okolic z obszaru gmin, które są na terenie działania Banku.
3. Teren działania Banku obejmuje gminy: Goleniów, Nowogard, Maszewo, Osina, Dobra
Łobez, Węgorzyno, Radowo Małe, Chociwel, Dobrzany, Ińsko, Stepnica.
4. Komisja Konkursowa wybierze pięć zdjęć, które zostaną nagrodzone.
5. Przy

wyborze

Komisja

Konkursowa

kierować

się

będzie

kreatywnością,

niepowtarzalnością, unikalnym ujęciem oraz estetyką przesyłanych zdjęć
§3
1. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach
hazardowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.).
2. Regulamin stanowi wyłączną podstawę przeprowadzenia Konkursu oraz określa prawa i
obowiązki jego Uczestników.
3. Konkurs trwa od dnia 01.09.2017r. do 30.11.2017r. z zastrzeżeniem § 5 pkt 4.
4. Konkurs prowadzony jest na terenie działania Banku Spółdzielczego w Goleniowie.

§4
W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu
działania Banku Spółdzielczego w Goleniowie określonego w § 2 ust. 3, którzy ukończyli 10 lat.
§5
Warunki udziału w konkursie:
1. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 2 fotografie.
2. Fotografie mogą być wykonane aparatem tradycyjnym lub cyfrowym w technice
czarnobiałej, kolorowej lub sepia.
3. Na odwrocie fotografii zawarte musi być imię i nazwisko wykonawcy zdjęcia oraz
miejsce gdzie zostało wykonane (np. nazwa miejscowości, ulica, trasa z … do …).
4. Termin nadsyłania prac mija dnia 20.10.2017r. Liczy się data wpłynięcia zdjęć na adres
wskazany w pkt 6.
5. Fotografie należy przygotować w formie:
a. wydruku na papierze fotograficznym, w formacie 13 cm x 18 cm oraz
b. cyfrowej nagranej na płycie CD o rozdzielczości minimum 1024 x 768 px.
6. Fotografie należy dostarczyć do Organizatora lub przesłać pocztą na adres:
Bank Spółdzielczy w Goleniowie
Zespół Produktów Bankowych i Marketingu
Ul. Konstytucji 3 Maja 56, 72-100 Goleniów
z dopiskiem „KONKURS FOTOGRAFICZNY”
7. Wraz z fotografią każdy z uczestników konkursu zobowiązany jest

dostarczyć

wypełniony Formularz Zgłoszeniowy stanowiący Załącznik do niniejszego Regulaminu.
§6
1. Uczestnik zobowiązany jest:
1) Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celu przeprowadzenia
Konkursu.
2) Wyrazić zgodę na udział w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym
Regulaminie.
3) Złożyć oświadczenia:
a) że wykonane zdjęcie jest dziełem oryginalnym i przysługują mu pełne
autorskie prawa do zdjęcia,
b) że prawa do zdjęć przechodzą na Bank Spółdzielczy w Goleniowie,
c) że wyraża zgodę na publikację zdjęcia: w kalendarzu;

na stronie

internetowej Banku, telewizji bankowej Organizatora, innych materiałach
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reklamowych i informacyjnych oraz publikację

informacji o uzyskanej

nagrodzie,
d) że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz ją akceptuje.
2. Oświadczenia wskazane w ust. 1 składane są na formularzu stanowiącym załącznik do
niniejszego Regulaminu i przesłane razem ze zdjęciami. W przypadku nieprzesłania w
terminie oświadczenia, Organizator wykluczy Uczestnika z udziału w Konkursie.
3. W przypadku, gdy złożone oświadczenia, o których mowa w ust. 1 okażą się
nieprawdziwe, Uczestnik zobowiązany będzie pokryć wszelkie roszczenia wynikające z
naruszenia

praw

osób

trzecich,

zgłoszone

Organizatorowi

w

związku

z

rozpowszechnianiem zdjęcia.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie zdjęć, które:
1) zawierają treści naruszające powszechnie akceptowane normy obyczajowe,
wulgaryzmy lub treści uznane powszechnie za obelżywe lub
2) powodują naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także
dóbr osobistych lub innych praw osób trzecich lub,
3) nie zmierzają do realizacji celu Konkursu.
§7
1. Nadzór nad prawidłowością przebiegu konkursu sprawuje Komitet Organizacyjny
Konkursu.
2. Komitet Organizacyjny Konkursu wypełnia swoje zadania na posiedzeniach lub poprzez
obecność jej przedstawiciela przy czynnościach podejmowanych przez Organizatora w
celu realizacji postanowień Regulaminu.
3. W

skład

Komisji

Organizacyjnego

Konkursu

wchodzi

maksymalnie

pięciu

przedstawicieli Organizatora, w tym Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.
4.

Do zadań Komitetu Organizacyjnego Konkursu należy:
a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu,
b. eliminacja zdjęć, które naruszają dobre imię Banku, lub zawierają w swojej treści
wulgaryzmy lub łamią inne powszechnie przyjęte dobre obyczaje,
c. weryfikacja poprawności złożonych przez Uczestników oświadczeń,
d. nadzór nad wydawaniem nagród,
e. poinformowanie o wynikach Konkursu,
f.

poinformowanie o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

5. Wyboru

zwycięzców

Konkursu

dokona

komisja

Konkursowa

składająca

się

z Dyrektorów Oddziałów Banku na terenie których organizowany jest konkurs, w sposób
następujący:
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a. Każdy z Duyrektorów otrzyma taką samą liczbę punktów
b. Otrzymane punkty rozdzieli poprzez punktację – jego zdaniem, pięciu
najlepszych zdjęć
c. Zwycięża to zdjęcie, które otrzyma największą liczbę punktów.
6. Po rozstrzygnięciu Konkursu Komisja Konkursowa sporządzi protokół z podaniem jego
wyników.
7. Komisja konkursowa wypełni wszystkie swoje zadania najpóźniej do dnia 06.11.2017r..
§8
1. W konkursie przyznanych zostanie 5 nagród.
2. Nagrody przyznawane są za zajęcie pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego i piątego
miejsca.
3. Nagrodami w konkursie będą:
a. za zajęcie I miejsca tablet SAMSUNG Galaxy Tab A 7.0 o wartości 549,00 zł;
b. za zajęcie II miejsca tablet HUAWEI MediaPad T37 o wartości 449,00 zł;
c. za zajęcie III miejsca tablet HUAWEI MediaPad T37 o wartości 449,00 zł;
d. za zajęcie IV miejsca SmartWatch TRACER T-Watch Liberto S2 o wartości
229,00 zł;
e. za zajęcie V miejsca SmartWatch TRACER T-Watch Liberto S2 o wartości
229,00 zł;
4. Organizator przewiduje przyznanie dodatkowych nagród za zdjęcia, które zwróciło
szczególną uwagę Komisji Konkursowej.
5. Fundatorem nagród jest Bank Spółdzielczy w Goleniowie.
6. O uzyskaniu tytułu Laureata uczestnicy zostaną poinformowani indywidualnie w formie
pisemnej.
7. Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną nagrodę.
8. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na nagrodę innego
rodzaju.
9. Uczestnictwa w konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także
prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na innych Uczestników.
§9
1. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie zwycięzców konkursu odbędzie się do dnia
30.11.2017r.
2. Wręczenie nagród odbędzie się w terminie do 2 miesięcy od ogłoszenia wyników tj.
najpóźniej do dnia 31.01.2018r.
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3. Laureat przy odbiorze nagrody jest zobowiązany okazać dokument, który potwierdzi
jego tożsamość.
4.

Nieodebranie nagrody we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją
Laureata z nagrody.
§ 10

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane w formie pisemnej do
Organizatora, na adres: Bank Spółdzielczy w Goleniowie, ul. Konstytucji 3 Maja 56, 72100 Goleniów; na kopercie z reklamacją należy umieścić adnotację „Konkurs
fotograficzny”.
2. Reklamacja powinna zawierać dane osobowe Uczestnika, opis przyczyny reklamacji i
treść żądania.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową. Składający reklamację
zostanie poinformowany o sposobie jej rozpatrzenia pisemnie na adres Uczestnika, w
terminie do 30 dni od daty jej doręczenia Organizatorowi.
4. Właściwym dla Organizatora organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego.
5. Uczestnik może zwrócić się o bezpłatna pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych
Rzeczników Konsumenta.
6. Spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem mogą być rozstrzygane przed Arbitrem
Bankowym przy Związku Banków Polskich, o ile wartość przedmiotu sporu nie jest
wyższa niż 8000 zł.
§ 11
1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w
szczególności Kodeksu Cywilnego.
2. Regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora i stronie internetowej Banku
Spółdzielczego w Goleniowie.
3. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są zapoznać się z treścią Regulaminu i przestrzegać
jego postanowień.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia bądź skrócenia czasu trwania
konkursu, jak również zmiany terminu ogłoszenia wyników konkursu, w razie
wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
5. Organizatorowi przysługuje prawo przerwania i unieważnienia konkursu w przypadku
zgłoszenia się mniej niż 10 uczestników konkursu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac.
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7. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.) w celu związanym
z przeprowadzeniem Konkursu. Administratorem danych jest Bank Spółdzielczy w
Goleniowie z siedzibą w Goleniowie, przy ul. Konstytucji 3 Maja 56, 72-100 Goleniów.
Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz prawo ich
poprawiania i żądania ich usunięcia, poprzez przesłanie stosownego pisma z żądaniem
na adres: Bank Spółdzielczy w Goleniowie ul. Konstytucji 3 Maja 56, 72-100 Goleniów.
8. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu Produktów Bankowych
i Marketingu pod numerami telefonów 505 509 805, 509 931 212.
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Załącznik do Regulaminu
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Odkrywamy piękno Naszej okolicy”

LP.
1.
2.
3.
4.

DANE AUTORA PRACY
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Adres zamieszkania:

5.

Nazwa i adres szkoły:

6.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie fotograficznym organizowanym
przez Bank Spółdzielczy w Goleniowie na warunkach określonych w Regulaminie.

…………………………..…….
miejscowość, data
7.

……………………………….
podpis rodzica lub opiekuna

W związku z udziałem w Konkursie fotograficznym „Odkrywamy piękno Naszej okolicy”,
niniejszym składam poniższe oświadczenia:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przeprowadzenia
Konkursu,
2. Wyrażam zgodę na udział w Konkursie na warunkach określonych w Regulaminie
Konkursu,
3. Oświadczam:
3.1. że wykonane zdjęcie jest dziełem oryginalnym i przysługują mi pełne, niczym
nieograniczone prawa autorskie do zdjęcia;
3.2. że wyrażam zgodę na publikację zdjęcia: w kalendarzu; na stronie internetowej
oraz telewizji bankowej Organizatora oraz publikację informacji o uzyskanej
nagrodzie;
3.3. że zapoznałem się z treścią Regulaminu oraz ją akceptuję
3.4. że przenoszę na Bank Spółdzielczy w Goleniowie majątkowe prawa autorskie do
fotografii tj. prawa do korzystania i rozporządzania zdjęciem bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
3.4.1.w zakresie utrwalania i zwielokrotniania fotografii – prawo do:
3.4.1.1.
utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi znanymi technikami, w
tym w szczególności utrwalania na materialnych nośnikach
informatycznych (m.in. CD-ROMy, Blue-RayDisc, dyskietki, DVD, taśmy
magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, nośniki półprzewodnikowe),
3.4.1.2.
graficzna obróbka,
3.4.1.3.
zapisywanie i odtwarzanie w pamięci wszelkich komputerów lub
sieci komputerowych, w tym w szczególności przy wykorzystaniu sieci
internet lub baz danych,
3.4.1.4.
przesyłanie za pomocą sieci komputerowych, w tym w
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szczególności przy wykorzystaniu sieci internet,
3.4.1.5.
rozpowszechnianie w dowolny sposób, w szczególności na
nośnikach wielkoformatowych jak również w sposób określony w pkt.
3.4.1.6-3.4.1.8,
3.4.1.6.
nadawanie w dowolny sposób,
3.4.1.7.
publiczne odtwarzanie w dowolny sposób,
3.4.1.8.
publiczne udostępnianie fotografii w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w
szczególności w sieci Internet, w tym za pośrednictwem portali
społecznościowych jak portal Facebook.com
3.4.1.9.
wykorzystywanie do celów marketingowych.
3.4.2.W zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami fotografii – prawo do
wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo kopii;
3.4.3.Prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotnienia fotografii w całości lub
w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
3.4.4.Prawo do rozporządzania oraz wykorzystywania fotografii, w tym
modyfikacji oraz adaptacji we wszelkiego rodzaju dostępnych formach, m.in.
w środkach reklamy, w tym reklamy telewizyjnej, radiowej, prasowej,
internetowej, reklamy zewnętrznej (Outdoor), materiałach reklamowych
nieprzeznaczonych do prezentacji w mediach (BTL), plakatach, ulotkach
reklamowych, broszurach oraz innych akcesoriach reklamowych.

…………………………..…….
miejscowość, data

……………………………….
podpis rodzica lub opiekuna
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