Regulamin konkursu
„Okularnicy wokół Nas”
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest firma Optyk Rozmus s.c, zwana dalej
organizatorem.
2. Celem konkursu jest popularyzacja fotografii wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz pozytywne utrwalenie wizerunku
osób korygujących wadę wzroku za pomocą okularów.
3. Regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu zamkniętego i oceniania
zdjęć.
II. Zasady konkursu
1. Czas trwania konkursu - od 15 kwietnia 2015 do 27 maja 2015r. .
2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu pszczyńskiego.
3. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zgłoszenie prac fotograficznych i złożenie wymaganych dokumentów. Dokumenty
te są dostępne w sekretariatach szkół biorących udział w konkursie i salonach Optyk Rozmus.
4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, a w przypadku gdy jest niepełnoletni składa stosowną zgodę
podpisaną przez rodziców lub opiekunów . Zgodę należy dostarczyć do dowolnego punku OPTYK ROZMUS, lub sekretariatu
szkoły biorącej udział w konkursie.
5. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza że:
a. posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
b. nie narusza praw autorskich osób trzecich,
c. nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych
dóbr prawnie chronionych.
6. W przypadku wykorzystania wizerunku osób trzecich, należy dołączyć specjalne oświadczenie osoby której wizerunek został
wykorzystany. W przypadku gdy jest to osoba niepełnoletnia, zgoda musi być wypełniona przez jej rodziców lub opiekunów. Zgodę
należy dostarczyć do dowolnego punku OPTYK ROZMUS, lub sekretariatu szkoły biorącej udział w konkursie.
7. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace.
8. Prace należy przesłać na adres mailowy konkurs@optykrozmus.com. W tytule należy wpisać imię i nazwisko, oraz nazwę szkoły.
W mailu prosimy również o dopisanie numeru telefonu oraz aktualnego adresu zamieszkania.
9. Każde przesłane zdjęcie powinno być opisane imieniem i nazwiskiem autora oraz posiadać tytuł.
10 Prace powinny być dostarczone w formacie JPG.
11. Termin składania prac upływa 27 maja 2015 roku.
12. Nagrodzone prace będą eksponowane na stronie facebookowej Pszczyńskiego Centrum Okulistycznego oraz na stronie
internetowej www.optykrozmus.pl, a także w salonach optycznych Optyk Rozmus.
13. W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych organizator zastrzega sobie
prawo do ich nieodpłatnej publikacji w materiałach związanych z konkursem
oraz promocją firmy Optyk Rozmus s.c.

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu
1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
2. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy.
3. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.
4. Nagrodą główną jest oprawa okularowa marki Ray Ban lub kupon na okulary o wartości 300 zł do zrealizowania w OPTYK
ROZMUS do końca września 2015 roku.
5. Ogłoszenie wyników konkursu zostanie umieszczone na naszej stronie facebookowej do dnia 5 czerwca 2015 roku.

IV. Postanowienia końcowe
1. Wzięcie udziału w konkursie (przesłanie prac) jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami
Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych
nadesłanych wraz z pracami wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23
kwietnia 1964 r. oraz Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw
autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.
4. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
5. Regulamin jest dostępny w siedzibie firmy Optyk Rozmus oraz w sekretariatach szkół biorących udział w konkursie.

