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REGULAMIN KONKURSU

„ ART of LIGHT ”
w ramach

9 Jurajskiego Festiwalu Fotograficznego
§ 1. Organizatorzy
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Organizatorem konkursu jest Jurassic Photo Team
Fundatorami nagród są: FineArt Sklep, Foto7, Glare One, SONY, EIZO Polska, Księgarnia Edukacyjna w
Zawierciu, Sklep bez nazwy, PATONA, Quadralite, EPSON Polska, Hotel Fajkier Wellness&SPA, Peak
Design, Fomei, Medikon, Fox Foto, Newell, Związek Gmin Jurajskich, Zamek Ogrodzieniec, nPhoto.pl oraz
Masterclass Fotografia.
W konkursie nie mogą brać udziału osoby spokrewnione z Organizatorem, a także osoby pozostające z nimi
we wspólnym gospodarstwie domowym.
Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na
Organizatorze konkursu.
Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić
przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalności
sprzecznej z niniejszym regulaminem.
W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą
wprowadzane w formie aneksów i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej
formie na stronie Organizatora.
§ 2. Zasady konkursu

1.

W konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział
w konkursie za zgodą swoich opiekunów prawnych. Przedstawienie zgody będzie wymagane jedynie
w przypadku zdobycia jednej z nagród.

2.

Prace muszą nawiązywać do tytułu konkursu – „ART of LIGHT”

3.

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.

4.

Konkurs prowadzony jest w formie wydarzenia na portalu społecznościowym www.facebook.pl/grupaJPT
oraz na stronie www.jurajskifestiwalfotograficzny.pl/konkurs w terminie od 24 grudnia 2021 r. do 13
lutego 2022 r. Za datę przesłania zdjęcia uznaje się datę otrzymania go przez Organizatora (termin upływa
13.02.2022 r., godz. 23:59).

5.

Zdjęcia do konkursu należy przesyłać na adres mailowy: konkurs@grupajpt.pl

6.

Każdy uczestnik musi spełnić następujące warunki:


przesłać 3 zdjęcia ( w przypadku większej ilości zdjęć zgłoszenie będzie nieważne ).



format zdjęcia JPG.



maksymalna rozdzielczość zdjęcia to: 1280 px/800 px., Minimalna 800px / 600 px.



dopuszczalne jest przesłanie zdjęć w rozdzielczości max 1280 px/1280 px. lub min 800 px/800 px. (przy
kadrowaniu „do kwadratu”)



maksymalny rozmiar pliku to 1MB.



zdjęcie musi być opatrzone tytułem



w treści maila dane osobowe oraz numer telefonu



dopuszczalna jest podstawowa obróbka – ekspozycja, jaskrawość, barwa/nasycenie, jasność/kontrast,
balans kolorów, kadrowanie

7.

Zgłaszane do konkursu fotografie nie mogą naruszać prawa, ani dóbr osobistych osób trzecich i ogólnie
przyjętych norm obyczajowych.

8.

W wypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku osób trzecich,
uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną i finansową za popełniony czyn i
zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.

9.

Poprzez przesłanie zdjęcia uczestnik wyraża zgodę na:

a) wzięcie udziału w konkursie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;
b) nieodpłatną publikację nadesłanych zdjęć na stronach internetowych organizatora i jego oficjalnych
partnerów oraz fundatorów nagród;

c) przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu;
d) przetwarzanie danych osobowych uczestnika w celu działań reklamowych i statystycznych prowadzonych
przez Jurassic Photo Team, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
1997 nr 133, poz. 883) w tym otrzymywanie wiadomości e-mail i komunikacji elektronicznej, Uczestnik
przyjmuje do wiadomości, że ma prawo swobodnego wglądu lub poprawy tych danych na każde życzenie.

e) opublikowanie na stronach internetowych Organizatora pseudonimu oraz imienia i nazwiska.
10.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o treści:
„Oświadczam, że jestem autorem nadesłanych na konkurs pt.: „ART of LIGHT”” zdjęć, jak również posiadam
do nich wyłączne prawa autorskie, a wszystkie osoby widniejące na fotografii wyrażają zgodę na ich
opublikowanie przez Organizatora konkursu”.

11. W przypadku wystąpienia obowiązku zapłaty podatku dochodowego od Nagrody, zostanie ona powiększona o
część pieniężną, równą wartości podatku dochodowego. Kwota ta zostanie pobrana przez Organizatora na poczet
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych, w wartości równej 11,11% Nagrody. Część pieniężna Nagrody nie
zostanie wypłacona Laureatowi, bowiem podlegać ona będzie odprowadzeniu na rachunek bankowy właściwego
Urzędu Skarbowego.

§ 3. Wyłanianie zwycięzców

1.
2.

Nadesłane zdjęcia będą ocenione po zakończeniu konkursu przez powołaną przez Organizatora komisję
konkursową.
Spośród wszystkich zdjęć nadesłanych na konkurs, komisja wybierze najciekawsze, a ich autorów wyróżni
nagrodami, o których mowa w § 4.

3.

Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi 25.02.2022 r. podczas IX Jurajskiego Festiwalu
Fotograficznego www.jurajskifestiwalfotograficzny.pl w Hotelu Fajkier Wellness&SPA w Lgocie Murowanej
37a, 42-425 Kroczyce

4.

Wyróżnione zdjęcia zostaną wydrukowane oraz opublikowane podczas IX Jurajskiego Festiwalu
Fotograficznego, który odbędzie się w Hotelu Fajkier Wellness&SPA.

5.

Wszelkie decyzje dotyczące przebiegu konkursu podejmuje komisja konkursowa. Decyzje komisji, co do
przyznania nagród są nieodwołalne.

6.

Zwycięzcy konkursu otrzymają powiadomienie o wygranej na podany adres e-mail lub telefonicznie. Zostaną
poproszeni o przesłanie zdjęcia w pełnej rozdzielczości pozwalającej na duży wydruk.

7.

Nagrody nie podlegają wymianie na żaden ekwiwalent.
§ 4. Nagrody

1.

Nagrodami w konkursie są:
Nagrody rzeczowe związane z fotografią i zostaną zaprezentowane na stronie:
https://jurajskifestiwalfotograficzny.pl/konkurs/

2.

W przypadku nieobecności laureata nagroda zostaje przekazana na kolejne wyróżnione miejsce.

§ 5. Postanowienia końcowe
1.
2.
3.

Regulamin konkursu dostępny na profilu społecznościowym Organizatora: www.facebook.com/grupajpt
oraz na stronie www.jurajskifestiwalfotograficzny.pl/konkurs
W kwestiach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos
rozstrzygający należy do Organizatora.
Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania konkursu.

Organizatorzy:

Jurassic Photo Team

Hotel Fajkier Wellness&SPA

