Regulamin konkursu fotograficznego
„Pokaż nam swoje harcerstwo”
1. Organizator, forma i czas trwania konkursu
1.1 Organizatorem Konkursu jest Komenda Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej z siedzibą w Gliwicach
przy al. Przyjaźni 9/9 zwana dalej "Organizatorem".
1.2. Konkurs odbywa się od 16 do 31 marca 2015r.
2.Warunki uczestnictwa
2.1. Udział w Konkursie może wziąć każdy członek Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej, niezależnie od
wieku, stopnia i pełnionej funkcji, z zastrzeżeniem pkt 2.2.
2.2. Wyklucza się udział w Konkursie członków Komendy Hufca.
2.3. Osoba biorąca udział w Konkursie zobowiązana jest zapoznać się z regulaminem.
2.4 Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją wszystkich punktów regulaminu Konkursu.
2.5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie zdjęcia zgodnego z tematyką Konkursu
oraz wywołanie go w formacie 13 x 18, a także oddanie go Szefowi Biura Hufca w czasie jego
dyżuru, który ma miejsce w każdy wtorek w godzinach 17.00 – 19.00 w siedzibie Hufca. Do zdjęcia
musi być dołączony opis, zawierający dane autora: imię, nazwisko, drużyna, mail lub telefon.
2.6. Każdy uczestnik może zgłosić nieograniczoną ilość zdjęć do Konkursu.
2.7. W przypadku, gdy na zgłaszanych zdjęciach widnieją osoby niestanowiące jedynie szczegółu
całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna, uczestnik jest zobowiązany uzyskać
zgodę każdej z tych osób na publiczną prezentację fotografii i móc na żądanie Organizatora
przedstawić taką zgodę na piśmie.
2.8. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na
nieodpłatne prezentowanie przez Organizatora w różnych formach zgłoszonych fotografii i ich
wykorzystywanie w celach promocyjnych.
2.9. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne łamanie praw autorskich.
2.10. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika Konkursu lub konkretnych
jego prac bez powiadomienia, gdy praca (prace):
a) naruszają prawo obowiązujące w Polsce lub naruszają Prawo Harcerskie
b) zawierają treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np.
fotografie zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i
przemocy)
c) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkurs
2.11. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2.12. Uczestnik ma prawo wycofać zgłoszone fotografie wyłącznie w czasie trwania Konkursu.

3. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
3.1. Komenda Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej, jako Jury wyłoni jednego zwycięzcę.
3.2. Jury może dodatkowo przyznać może maksymalnie 3 wyróżnienia.
3.3. Wyniki Konkursu zostaną podane 7.04.2015r. na odprawie drużynowych w lokalu Hufca.
3.4. Organizator zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej
ilości zgłoszeń (poniżej 10).
3.5. Nagrodą za 1 miejsce w Konkursie jest bon na zakupy do sieci sklepów Empik o wartości 100
zł. Nagrody za ewentualnie przyznane wyróżnienia to nagrody niespodzianki.
4. Wydanie nagród
4.1. Zwycięzcy Konkursu zostaną w dniu rozstrzygnięcia Konkursu powiadomieni przez
Organizatora o przyznaniu im nagród.
4.2. Laureaci zobowiązani są do odbioru nagród w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania wiadomości.
Będą mogli to uczynić w siedzibie Hufca Ziemi Gliwickiej przy al. Przyjaźni 9/9 podczas
wtorkowych dyżurów Szefa Biura Hufca.
4.3. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu
zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu.
5. Postanowienia końcowe
5.1. Regulamin znajduje się do wglądu w biurze Hufca Ziemi Gliwickiej, to jest w Gliwicach przy
al. Przyjaźni 9/9 oraz na stronie internetowej Konkursu www.gliwice.zhp.pl
5.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: biuro@gliwice.zhp.pl
5.3. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z
uczestnictwa w Konkursie
5.4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

