Regulamin konkursu fotograficznego ESTA Travel 2017

1. Organizator i czas trwania konkursu
1.1 Organizatorem konkursu jest biuro podróży ESTA Travel z siedzibą w Złotnikach, ul. Azaliowa
5/2, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Suchy Las pod
numerem 3972/2007 numer zezwolenia Wojewody Wielkopolskiego 420 reprezentowanym przez
Marszałka Województwa Wielkopolskiego, NIP 782-219-72-22 („Organizator”).
1.2 Konkurs rozpoczyna się 31.12.2017 i trwa do 31 stycznia 2018 r.
1.3 Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony
w pkt. 1.2 powyżej, o czym poinformuje Uczestników Konkursu m.in. za pośrednictwem strony
internetowej www.estatravel.pl oraz profilu na Facebooku www.facebook.com/biuroESTA
2. Zasady uczestnictwa
2.1 Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być wyłącznie osoba, która była uczestnikiem
dowolnej wyprawy zorganizowanej przez ESTA Travel w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2017 r.
2.2 Przystąpienie do Konkursu następuje przez wysłanie fotografii na adres biuro@estatravel.pl
2.3 Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje Regulamin i zobowiązuje się do jego
przestrzegania.
2.4 Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na stronie internetowej Organizatora
www.estatravel.pl, oddychajswiatem.pl oraz profilu na Facebooku www.facebook.com/biuroESTA
nadesłanej fotografii oraz swojego imienia i nazwiska.
2.5 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także osoby, którym powierzono
określone prace w związku z opracowaniem lub organizacją Konkursu (w członkowie tym Jury).
2.6 Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do
żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
3. Dane osobowe
3.1 Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
3.2 Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych
z przeprowadzeniem Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu jest dobrowolne, przy czym stanowi
warunek udziału w Konkursie.
4. Zasady Konkursu
4.1 W Konkursie mogą zostać zgłoszone wyłącznie zdjęcia wykonane podczas dowolnej wyprawy
organizowanej przez ESTA Travel w 2017 roku.
4.2 Tematyka zdjęcia jest dowolna.
4.3 Każdy Uczestnik może zgłosić max 2 zdjęcia z każdej wyprawy.
4.4 Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia
pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.
4.5 Zdjęcia na Konkurs należy przesyłać tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na e-mail:
biuro@estatravel.pl w terminie do 31 stycznia 2018 r.
4.6 Każde zdjęcie powinno być opisane nazwiskiem autora, tytułem oraz nazwą i datą wyprawy.

4.7 Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2500
pixeli. Jedno zdjęcie nie może przekroczyć 10 MB.
4.8 Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w
szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
5. Ocena zdjęć
5.1 Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
5.2 Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę m.in. jakość,
oryginalność, kreatywność nadesłanych fotografii.
5.3 Spośród Zwycięskich Zdjęć Jury przyzna: 1, 2 i 3 miejsce oraz dowolną liczbę wyróżnień
5.4 Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
5.5 Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
5.6 Organizator będzie informować o wynikach Konkursu na stronie www.estratravel.pl oraz
www.facebook.com/biuroESTA posługując się imieniem i nazwiskiem Zwycięzców Konkursu, na co
Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę.
6. Nagrody
6.1 Zwycięzcy Konkursu otrzymają od Organizatora następujące nagrody:





1 miejsce: voucher o wartości 600,00 PLN na dowolną wyprawę organizowaną przez ESTA
Travel w 2018 roku, nagroda książkowa oraz nagroda niespodzianka
2 miejsce: voucher o wartości 450,00 PLN na dowolną wyprawę organizowaną przez ESTA
Travel w 2018 roku oraz nagroda książkowa
3 miejsce: voucher o wartości 250,00 PLN na dowolną wyprawę organizowaną przez ESTA
Travel w 2018 roku oraz nagroda książkowa
Wyróżnienia: nagrody rzeczowe o wartości nie mniejszej niż 100 zł

6.2 Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody telefonicznie lub drogą
mailową do dnia 14 lutego 2018 r.
7. Reklamacje
7.1 Uczestnicy mają prawo wnosić reklamacje przez cały czas trwania Konkursu oraz w okresie 14 dni
od ogłoszenia wyników konkursu.
7.2 Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu.
7.3 Reklamacje mogą być składane jedynie w formie pisemnej i powinny zostać przesłane na adres
Organizatora.
7. Licencja
7.1 Prawa autorskie do fotografii pozostają przy ich twórcach. Uczestnicy udzielają Organizatorowi
nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z przekazanych Organizatorowi fotografii na
terytorium całego Świata poprzez publiczne udostępnianie ich na stronach www.estatravel.pl i
oddychajswiatem.pl
7.2 Zdobywca nagrody zezwala Organizatorowi na korzystanie z opracowań fotografii.
7.3 Uczestnicy konkursu udzielają Organizatorowi powyższej licencji bez odpłatności.

