Regulamin Konkursu Fotograficznego

„MOJE WAKACJE”
§1
ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest P.I.W. „Wifama-Prexer” Sp. z o.o.
92-320 Łódź, ul. Niciarniana 45
§2
PRZEDMIOT KONKURSU
1. Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia cyfrowa.
2. Nadesłane fotografie powinny mieć format pliku o rozszerzeniu .jpg oraz rozdzielczość nie
mniej niż 1200x800px.
§3
WARUNKI KONKURSU
1.
2.
3.
4.
5.

Konkurs jest przewidziany dla pracowników Spółki.
Udział w konkursie jest dobrowolny.
Fotografie powinny posiadać jednego autora.
Jedna osoba może zgłosić trzy zdjęcia konkursowe.
Zdjęcie musi posiadać tytuł.
§4
ADRES NADSYŁANIA ZDJĘĆ

1. Zdjęcie należy przesyłać na adres e-mail: konkurs@wifama.com.pl
2. Ponadto w e-mailu należy podać: imię i nazwisko autora.
§5
PRZEBIEG KONKURSU
1. Nadesłane prace zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury.
2. Dla zwycięzców dwóch pierwszych miejsc są przewidziane nagrody:
 Nagroda główna – I miejsce - Nikon Coolpix L340,
 Nagroda za II miejsce – Nikon Coolpix S2900,
3. Wyróżnienia: pierwszych 10 wyróżnionych zdjęć otrzymuje pendrive.
4. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę w konkursie.
5. Dla autorów wyróżnionych prac zostanie zorganizowana wystawa prac w P.I.W. „WifamaPrexer” Sp. z o.o.
6. Nadesłane zdjęcia po zakończeniu konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej
firmy.
7. Wzięcie udziału w konkursie jest równoważne wyrażeniu zgody na publikowanie zdjęć na
stronie internetowej i inne zarządzanie zdjęciami.
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§6
TERMINARZ
1. Prace na konkurs można nadsyłać od dnia 15 czerwca 2016 do dnia 30 września 2016r.
2. Ogłoszenie
wyników
konkursu
zostanie
podane
na
stronie
internetowej:
www.wifama.com.pl w dniu 6 października 2016 r.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. We wszystkich sprawach nie uregulowanych regulaminem decyduje jury i ostateczna
interpretacja regulaminu należy do jury.
2. Przesłanie fotografii jest jednoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich oraz
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i korzystanie z nich przez
organizatorów konkursu w celach związanych z organizacją wystawy i wyłonieniem
zwycięzców.
3. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: konkurs@wifama.com.pl
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