Regulamin konkursu fotograficznego „Pomorskie – znane i nieznane”
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Point PR z siedzibą w Gdańsku, ul. K. Porębskiego 21/18, 80 – 180 Gdańsk
właściciel domeny www.wodnafiesta.pl, Partnerem Galeria Handlowa Madison w Gdańsk, Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego, Pomorskie.Travel
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i osoby spokrewnione z Organizatorem i Partnerem.
3. Organizator konkursu zobowiązuje się do kontroli przebiegu konkursu.
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia z konkursu uczestnika w stosunku, do którego
będzie podejrzenia o naruszenie niniejszego regulaminu.
5. Usługa oddania głosu w konkursie za pośrednictwem telefonu komórkowego, przeznaczona jest wyłącznie
dla użytkowników sieci telefonii komórkowej zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Uczestnicy konkursu
1. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedno zdjęcie.
3. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.

III. Zasady konkursu
1. Aby wziąć udział w konkursie należy:
- wysłać max 3 zdjęcia zrobione na terenie woj. pomorskiego nawiązujące do tematyki Konkursu „Pomorskie
– znane i nieznane” obrazujące rekreację, wypoczynek, przyrodę, turystykę
- zdjęcie należy wysłać na adres e-mail: biuro@pointpr.pl lub publikując post na fan page f/wodnafiesta „Pomorskie - znane i nieznane” z podaniem miejsca (opis), w którym zdjęcie zostało zrobione.
2. Autor zdjęć przesłanych na konkurs wyraża zgodę na ich wykorzystanie przez Organizatorów i Partnerów
do celów konkursowych, marketingowych, promocyjnych, zarządzanych fan page na Facebooku, Instagramie
oraz w formie drukowanej – wystawy pokonkursowej . Ponadto uczestnik na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 29.08.1997 (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyraża dobrowolną zgodę na
gromadzenie i przetwarzanie przez organizatora dostarczonych danych osobowych.
3. Zdjęcia nadesłane mailem w formacie JPG o wielkości nie przekraczającej 5 mb należy nadsyłać w formie
załączników do listu elektronicznego.
4. Wysłanie pliku jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu do niego wszelkich praw autorskich.
Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek roszczeń za korzystanie ze zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym,
w szczególności, wynagrodzenia za publikację zdjęć na stronie internetowej konkursu i fanpage. Organizator nie
będzie udostępniał w żaden sposób zdjęć zgłoszonych do konkursu osobom trzecim za wyjątkiem publikacji
zdjęć na stronie internetowej konkursu i stronach internetowych Partnerów w celu rozstrzygnięcia konkursu i
opublikowana oficjalnych wyników. Organizator nie bierze odpowiedzialności za nielegalne wykorzystanie zdjęć
opublikowanych na stronie konkursu (w tym kopiowanie, udostępnianie osobom trzecim, sprzedaż zdjęć) przez
osoby nieupoważnione.
5. Organizator nie ma obowiązku publikacji wszystkich zdjęć zgłoszonych do konkursu (np naruszających
niniejszy regulamin, prawo obowiązujące w Polsce lub dobre obyczaje).
6. W wypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku osób trzecich,
uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się
do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego
niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.

IV. Etapy, rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
1. Nadesłane na konkurs zdjęcia zostaną opublikowane na www.wodnafiesta.pl w Galerii Konkursowej.
2. Ramy czasowe konkursu: 29 lipca – 31 sierpnia 2017 r.
I etap – zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do dnia 31 sierpnia 2017 roku
II etap – prezentacja zgłoszonych zdjęć nastąpi:
- na facebook/WodnaFiesta od dnia 29 lipca 2017
- na serwie www.wodnafiesta.pl
III etap rozpoczęcie głosowania SMS-owego nastąpi od momentu zamieszczenia galerii 30 zdjęć tj. w dniu 15
września 2017 r.– do Galerii zdjęć wybranych zostanie: 10 najwyżej ocenionych (największa liczba polubieni
danego zdjęcia) przez internautów f/WodnaFiesta do dnia 10 września 2017 r. i 20 zdjęć wybranych przez jury
– nadesłanych mailem do 31 sierpnia 2017 r. Koszt jednego SMS-a to 2,46 zł z VAT. Jedna osoba może wysłać
dowolną ilość SMS-ów na dowolnego kandydata z listy
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IV etap – 30 września 2017 r. o godz. 23:59:59 - zakończenie głosowania SMSowego na www.wodnafiesta.pl i
wyłonienie zwycięzców konkursu „Pomorskie – znane i nieznane” na podstawie raportu operatora z ilości
nadesłanych SMS-ów
V etap – oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 5 października 2017 r.
3. W konkursie zostaną przyznane nagrody w następujący sposób;
- za najwięcej polubień na www.facebook.com/WodnaFiesta – autor zdjęcia otrzyma zestaw gadżetów
promocyjnych
- Zwycięzca – autorzy zdjęć z największą liczbą SMS-ów w głosowaniu na stronie www.wodnafiesta.pl
I miejsce – Leżak plażowy !Pomorskie z limitowanej serii oraz aparatu fotograficznego Instax Minion oraz
kuponu na AB fotoksiążkę
II miejsce – Leżak plażowy !Pomorskie z limitowanej serii oraz zestaw gadżetów
III miejsce - Leżak plażowy !Pomorskie z limitowanej serii oraz zestaw gadżetów
Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia puli nagród w Konkursie w miarę pozyskiwania sponsorów.
V. Ogłoszenie wyników i wydanie nagród
1.Imię, nazwisko, oraz miejsce zamieszkania Zwycięzców, zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie
internetowej www.wodnafiesta.pl.
2. Zwycięzca konkursu otrzyma powiadomienie o wygranej na podany adres e-mail lub telefonicznie.
3. Nagroda nie podlega wymianie na żaden ekwiwalent.
4. Nagroda zostanie wręczona Zwycięzcy konkursu osobiście (dla osób z terenu woj. pomorskiego ) lub w
przypadku osób zamieszkujących inne województwa przesłana zostanie laureatowi na wskazany przez niego
adres w Polsce na koszt Organizatora w okresie 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu. Nagrody nie są
wysyłane za granicę.
5. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych przez uczestnika konkursu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w powyższym zakresie.
VI. Laureaci i dane osobowe
1. W celu otrzymania nagrody zwycięzca powinien podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres, nr
telefonu kontaktowego). Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy udostępnienia
niniejszych danych Organizator może nie wydać nagrody takiej osobie.
2. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) jedynie w celach
konkursowych. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania. Z zastrzeżeniem punktu 5
poniżej, administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów wyżej wymienionej ustawy jest
Organizator.
3. Uczestnicy konkursu przez dokonanie zgłoszenia akceptują postanowienie niniejszego regulaminu, wyrażają
zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim.
4. Uczestnik Konkursu poprzez wysłanie SMS-a z głosem na wybrane zdjęcie akceptuje fakt, że otrzymywał
będzie na numer telefonu, z którego oddał głos w Konkursie, nie więcej niż 3 krótkie informacje o aktualnych
wynikach Konkursu. Wysyłanie takich wiadomości będzie zablokowane po wysłaniu e-maila na adres
stop@m2a w temacie wpisując numer telefonu z którego oddano głos w Konkursie. Numer telefonu uczestnika
zostanie usunięty z bazy w ciągu 48 godzin.
5. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu (części SMSowej) jest M2A Sp. z.o o Dane
osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu odbycia Konkursu, zgodnie z zasadami wskazanymi
w niniejszym Regulaminie. Uczestnik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, przyjmuje jednocześnie do
wiadomości, że ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania lub usunięcia.

VII. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników wraz
ze szczegółowym uzasadnieniem, listem elektronicznym na adres biuro@pointpr.pl - jednakże nie później niż
w terminie 7 dni od dnia ukończenia konkursu z tytułem „Pomorskie – znane i nieznane - reklamacja”.
Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7
dni od daty otrzymania reklamacji.
3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pomocą wiadomości e-mail
najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
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4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich
wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora Konkursu i jest ostateczna.
2. Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.wodnafiesta.pl
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotów stanowiących nagrody w Konkursie.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych (w
tym SMS-owych) i za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione. Organizator nie będzie
weryfikował danych wskazanych przez osobę biorącą udział w Konkursie z danymi abonenta telefonu
komórkowego, z którego wykonane zostało połączenie. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
wszelkie nieprawidłowości powstałe w powyższym zakresie.
5. W przypadku awarii systemu obsługującego ruch SMS niezależnej od Organizatora Organizator zastrzega
sobie możliwość zweryfikowania wyników głosowania i ich ponownego przeliczenia.
6. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności
konkursowych oraz specyfikacji nagród. W takim przypadku zobowiązany jest niezwłocznie podać informacje o
tych zmianach na stronie internetowej.
7. Organizator ustanawia adres korespondencyjny związany z zapytaniami dotyczącymi: biuro@pointpr.pl
8 Zaplecze techniczne zapewnia firma M2A Sp. z. o o właściciel systemu Cumulus.
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