Regulamin konkursu fotograficznego „Kocham Wenecję”
I. Organizatorzy konkursu
1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Kocham Wenecję”, zwanego dalej „Konkursem”, jest redakcja magazynu śródziemnomorskiego
Lente oraz Wydawnictwo Esteri, zwani dalej „Organizatorami”.
II. Cel i tematyka konkursu
Celem Konkursu jest pokazanie najpiękniejszych fotografii Wenecji, wykonanych przez czytelników magazynu śródziemnomorskiego Lente, i
opatrzonych komentarzem stanowiącym jednozdaniowe rozwinięcie myśli: "Kocham Wenecję..."
III. Uczestnicy konkursu
Konkurs „Kocham Wenecję” adresowany jest do czytelników magazynu śródziemnomorskiego Lente.
IV. Zgłaszanie prac
1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres info@lente-magazyn.com w wiadomości
mail zawierającej komentarz, o którym w punkcie II. Zdjęcie powinno być zapisane w formacie JPG, a wielkość pliku nie może przekroczyć 500 KB.
2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedno zdjęcie.
3. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:
– dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny)
– numer telefonu, adres e-mail
– komentarz stanowiący jednozdaniowe rozwinięcie myśli: "Kocham Wenecję..."
– plik JPG podpisany nazwiskiem uczestnika.
4. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 20 maja 2017 roku.
5. Fotografie zgłaszane na Konkurs mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.
6. Fotografie mogą przesyłać tylko ich Autorzy.
V. Prawa autorskie
1. Zgłaszając swoją fotografię do konkursu, Uczestnik Konkursu oś wiadcza, ze:
i.
ii.

iii.

przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz ze wszystkie osoby widniejące na
fotografiach wyrazają zgodę na ich publiczne udostępnienie, w tym ich wizerunku oraz publiczną ekspozycję;
udziela Organizatorom nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnianie fotografii przez
Organizatorów oraz jego partneró w (z prawem sublicencji) w wydawnictwach Lente oraz Organizatorów, na stronie lente-magazyn.com
oraz esteri.pl oraz na fanpage'ach Organizatoró w, jak ró wniez na wszystkie czynnoś ci konieczne dla udostępnienia zdjęcia i realizacji
Konkursu, w tym w szczegó lnoś ci wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie
fotografii kazdą techniką, przesyłanie zdjęcia innym podmiotom wspó łpracującym w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposó b, a takze
na przekazanie zdjęć w celu ich oceny przez Jury zgodnie z punktem VI niniejszego Regulaminu oraz na przygotowywanie na swoje
potrzeby, w szczegó lnoś ci na obró bkę redakcyjną i komputerową.
Zwalnia Organizatorów oraz inne podmioty wspó łpracujące przy organizacji Konkursu z odpowiedzialnoś ci z tytułu opublikowania
nadesłanej przez siebie Fotografii, a w przypadku pokrycia przez w/w podmioty jakichkolwiek roszczeń osó b trzecich z tytułu
niezgodnoś ci ze stanem faktycznym i/lub prawnym oś wiadczeń , o któ rych mowa w pkt. V.1.i, ureguluje wszystkie związane z tym
faktem koszty.

VI. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu
1.Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatorów.
2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.
3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace, które zajmą trzy równorzędne miejsca.
4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
6. Werdykt Jury zostanie ogłoszony w dniu 21 maja 2017 roku na stronie lente-magazyn.com.
VII. Nagrody
1. Nagrody ufundowane zostały przez wydawnictwo Esteri; są to trzy egzemplarze książki Venice My Love Ewy Górniak Morgan o wartości 49 PLN
każdy.
2. Wysyłki nagród dokona redakcja magazynu "Lente" w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników listami E-Commerce InPost.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej lente-magazyn.com
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).
4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu
warunków niniejszego regulaminu.

