Regulamin konkursu „Szlakiem Gwarków”

I. Organizator
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu, Rynek 9, 58-300 Wałbrzych.
Konkurs jest częścią realizowanego przez Stowarzyszenie projektu „Wałbrzyskie Złoto” dofinansowanego przez Gminę Wałbrzych.
II. Uczestnicy
Mieszkańcy Wałbrzycha i okolic, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę o historii miasta, a przy tym
lubią spędzać wolny czas w atrakcyjny, niekonwencjonalny sposób.
III. Cel konkursu




Promowanie walorów turystycznych Wałbrzycha.
Rozbudzanie wśród wałbrzyszan zainteresowania historią i tradycją ich regionu.
Rozwijanie wrażliwości artystycznej wałbrzyszan.
IV. Zasady ogólne

1. Przedmiotem konkursu są samodzielnie wykonane zdjęcia.
2. Zdjęcia należy przesyłać na adres promocja@atlanty.pl w treści maila zamieszczając imię i nazwisko
autora, adres mailowy oraz numer kontaktowy.
3. Wraz ze zdjęciami autorzy prac dostarczają Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie wizerunku oraz publikację prac (wzór zgody – załącznik nr 1 do regulaminu).
4. W przypadku osób niepełnoletnich biorących udział w konkursie konieczna jest zgoda wyrażona
przez rodziców lub opiekunów prawnych (wzór zgody – załącznik nr 2 do regulaminu).
5. Zgodę/zgody należy wydrukować, podpisać, zeskanować i przesłać mailem na adres promocja@atlanty.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby lub wybranej filii miejskiej Biblioteki pod Atlantami (wykaz filii znajduje się pod adresem: https://atlanty.pl ). Druki można także otrzymać w każdej z
filii miejskich, wypełnić je i zostawić pracownikowi biblioteki.
6. Udział w konkursie jest bezpłatny.
7. Nadesłane zdjęcia będą publikowane na profilu facebookowym Biblioteki pod Atlantami.
8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 9 listopada na Facebooku.
V. Zasady szczegółowe
1. Przedmiotem konkursu są fotografie gwarków, których dotyczy zagadka umieszczona na facebookowym profilu Biblioteki pod Atlantami.
2. Zagadki będą umieszczane przez pięć kolejnych wtorków począwszy od 2 października.
3. Uczestnik musi wykonać zdjęcie gwarka, którego nazwa lub lokalizacja będzie odpowiedzią na zamieszczoną na profilu społecznościowym zagadkę.
4. Na zdjęciu oprócz figurki gwarka musi się znajdować sfotografowana razem z nim kartka, na której
będzie zamieszczone imię i nazwisko autora oraz data wykonania zdjęcia.
5. Konkurs trwa pięć tygodni. Uczestnicy muszą odgadnąć co najmniej cztery zagadki i wykonać co
najmniej cztery fotografie odpowiednich figurek, które następnie wyślą na podany w regulaminie adres
mailowy (promocja@atlanty.pl).
6. Jeden autor może dostarczyć tylko jedno zdjęcie w danym tygodniu.

7. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię
zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatna publikację wizerunku.
8. Każdego tygodnia w następnym dniu po terminie nadsyłania zdjęć uczestnik otrzyma na swojego
maila informację zwrotną, czy odgadł zagadkę.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających wyżej
wymienionych wymogów.
VI. Terminy
Wykonane zgodnie z wymogami Organizatora zdjęcia należy przesłać drogą mailową na adres promocja@atlanty.pl .
Termin nadsyłania zdjęć:






zagadka z dn.02.10.2018 – termin nadsyłania zdjęć 08.10.2018
zagadka z dn.09.10.2018 – termin nadsyłania zdjęć 15.10.2018
zagadka z dn.16.10.2018 – termin nadsyłania zdjęć 22.10.2018
zagadka z dn.23.10.2018 – termin nadsyłania zdjęć 29.10.2018
zagadka z dn.30.10.2018 – termin nadsyłania zdjęć 05.11.2018
VII. Ogłoszenie wyników

Jury powołane przez organizatora wyłoni drogą losowania zwycięzcę spośród osób, które nadeślą co
najmniej cztery odpowiednie zdjęcia. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 9 listopada na Facebooku.
VIII. Nagrody
Wylosowany zwycięzca otrzyma czytnik e-book. Dla wszystkich uczestników przewidziane są drobne
upominki.
IX. Postanowienia końcowe
Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację regulaminu oraz zgodę uczestnika na przetwarzanie jego
danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn.zm.).
Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą.
Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikowanie nadesłanych zdjęć na profilu facebookowym Biblioteki pod Atlantami.
W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy PiMBP „Biblioteki pod Atlantami” i ich rodziny.
Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz
niewyłonienia zwycięzcy.
Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem tel. 74 648 37 03 i pod adresem
mailowym promocja@atlanty.pl .

