REGULAMIN Letniego konkursu fotograficznego KRN.pl "Moje miasto w obiektywie”
1. Organizatorem Letniego konkursu fotograficznego KRN.pl jest KRN media Sp. z o.o. –
właścicie portalu KRN.pl z siedzibą w Krakowie 31-159, przy al. Słowackiego 39, zwany
dalej „Organizatorem”.
Przedmiotem Letniego konkursu fotograficznego KRN.pl "Moje miasto w obiektywie",
zwanego dalej „Konkursem”, są fotografie budynków i zabudowań miejskich w Polsce.
2. W Konkursie mogą uczestniczyć wszystkie osoby, które w chwili zgłoszenia zdjęcia
konkursowego ukończyły 18 lat.
3. Każdy z autorów może nadesłać dowolną liczbę zdjęć o następujących parametrach:
maksymalna rozdzielczość, nie mniejsza niż 3508x2480 px (lub 2480x3508 px), 300 DPI,
format pliku - JPG.
4. Fotografie konkursowe należy nadsyłać jedynie poprzez formularz zgłoszeniowy, który
znajduje się na stronie www.fotogaleria.krn.pl, w terminie od 01.07 do 31.08.2012 r.
5. Fotografie, na których będą się znajdować znaki, cyfry (np. daty), będą dyskwalifikowane, z
wyjątkiem znaków znajdujących się na fotografowanych obiektach.
6. Dyskwalifikacji podlegać będą również fotografie, na których znajdą się postaci osób, które
mogłyby być na tej podstawie rozpoznane przez inne osoby, jak również zdjęcia obiektów,
których na podstawie odrębnych przepisów nie wolno fotografować i które posiadają wyraźne
oznaczenie o zakazie fotografowania. Organizator zastrzega sobie również prawo
dyskwalifikacji zdjęć na których przedstawiane obiekty lub ich opisy zawierają treści
niecenzuralne, uznane powszechnie za obraźliwe, niezwiązane z przedmiotem Konkursu.
7. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografii majątkowe prawa autorskie
do tych zdjęć przechodzą na własność Organizatora.
8. Od dnia 01.09.2012 r. nadesłane prace zostaną zaprezentowane publicznie na portalu KRN.pl
w zakładce Fotogaleria i poddane publicznemu głosowaniu.
•

Głosowanie będzie się odbywać w następujący sposób:
a) Należy wejść na stronę www.fotogaleria.krn.pl i kliknąć w przycisk
„głosuj” pod wybranym zdjęciem;
b) Głos będzie zliczany raz na dzień. Jeden użytkownik będzie mógł
głosować na dowolną liczbę zdjęć.
c) Możliwość oddania głosów następuje od 01.09 do 30.09.2012 r.

9. Ogłoszenie rozstrzygnięcia Konkursu nastąpi 08.10.2012 r.
10. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o tym fakcie w przeciągu 7 dni roboczych na
e-mail, który został podany w formularzu zgłoszeniowym.
11. Nagrodzona praca będzie opublikowana na stronie Fotogalerii i w innych mediach będących
własnością Organizatora lub spółek z nią powiązanych.
12. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystywania
prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym

nakładzie, używania ich w internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do
rozpowszechniania w ramach działań Organizatora.
•

Każda publikacja fotografii będzie zawierała imię i nazwisko jej autora.

13. Organizatorzy przewidują nagrodę główną - pobyt tygodniowy dla dwóch osób,
w luksusowym apartamencie Sun-Apartments, w Sand Hotel**** w Kołobrzegu
(Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny).
14. Nagroda zostanie przesłana Zwycięzcy na koszt Organizatora w okresie 10 dni od daty
ogłoszenia wyników Konkursu.
15. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu, którego ostateczna
interpretacja należy do Organizatora.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu.
17. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na
przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz w celach
marketingowych. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U.
nr 133 poz. 833 z późn. zm. osoby uczestniczące w Konkursie potwierdzają swoją zgodę na
powyższe ustalenia w formie przesłania do Organizatora formularza zgłoszeniowego.
Regulamin konkursu jest ważny od 01.07.2012 r.

