Konkurs online
pn. Sportowe Walentynki we dwoje
Regulamin
I Organizator:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.
II Cel konkursu:
1. Zachęcenie do aktywnego spędzania wolnego czasu.
2. Promowanie sportu i rekreacji.
III Tematyka i technika prac:
1. Temat przewodni to ”Sportowe Walentynki we dwoje”.
2. Forma pracy konkursowej:
a) zdjęcie (zapisane w formacie JPG, nie przekraczające 10MB),
b) film (zapisany w formacie MP4, AVI, MOV, czas trwania maksymalnie 1 minuta).
3. Na fotografii/filmie muszą znajdować się co najmniej dwie osoby podczas aktywności
fizycznej.
4. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów
pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji
zdjęcia.
IV Udział w konkursie:
1. Konkurs trwa od 8 lutego 2021 r. do 15 lutego 2021 r. i przeznaczony jest dla osób
w każdym wieku (w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda
rodzica/opiekuna prawnego).
2. Organizator zastrzega sobie prawo do niezakwalifikowania prac o niskiej jakości
technicznej.
3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
4. Nadesłanie pracy konkursowej w wyznaczonym terminie i formie określonej
niniejszym regulaminem oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego zapewnia
uczestnictwo w konkursie.
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16 lutego 2021 r.
V Kryteria oceny prac konkursowych:
1. Poprawność merytoryczna (zgodność z tematem i celem konkursu).
2. Estetyka (kompozycja, ostrość).
3. Ujęcie tematu (ciekawe, nietypowe uchwycenie tematu).
VI Jury:
1. Organizatorzy powołują jury konkursu.
2. Jury pracuje w oparciu o regulamin konkursu i podejmuje decyzje w sprawie
przyznania miejsca i nagród.
3. Decyzje jurorów podejmowane są zwykłą większością głosów podczas głosowania
i są ostateczne.
4. W kwestiach spornych decydujący głos należy do przewodniczącego jury.
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VII Nagrody:
1. Przyznana zostanie nagroda główna oraz nagrody pocieszenia.
2. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 16 lutego 2021 r. na fanpage OSiR Inowrocław na
portalu facebook.com.
3. Zwycięzców poinformujemy drogą elektroniczną, poprzez wiadomość prywatną na
portalu facebook.com lub mailowo.
VIII Termin i miejsce składania prac:
1. Prace można nadsyłać od momentu ogłoszenia konkursu.
2. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić do konkursu maksymalnie 2 zdjęcia lub 1 film.
3. Fotografie/film należy przysłać do poniedziałku 15 lutego 2021 r. do godz. 12.00
na adres mailowy marketing@osir.inowroclaw.pl (w tytule wpisując konkurs –
Sportowe Walentynki we dwoje) lub poprzez wiadomość prywatną na profilu
facebook OSiR Inowrocław.
4. Organizator utworzy album z pracami na fanpage OSiR Inowrocław.
5. Wszelkie informacje dotyczące konkursu znajdować się będą na stronie Organizatora
tj. www.osir.inowroclaw.pl oraz na facebooku www.facebook.com/osir.ino.
6. Wszelkie pytania należy kierować na adres www.facebook.com/osir.ino lub mailowo
marketing@osir.inowroclaw.pl.
7. Poprzez nadesłanie zdjęć/filmów na konkurs uczestnik oświadcza, że przysługują mu
wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do fotografii/filmu. Prace zgłaszane na
konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr
osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
IX Informacje:
1. Wszystkie prace przechodzą na własność Organizatora, który może wykorzystać je
w publikacjach bez konieczności wypłaty honorariów autorskich.
2. Wszystkie lokalne media otrzymywać będę uaktualniane komunikaty o ww.
konkursie.
3. Uczestnik udziela praw do wykorzystywania zdjęć/filmów z jego wizerunkiem bez
konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie,
utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych prac, ich nieograniczone w czasie
korzystanie i rozporządzanie, a w szczególności: publiczne wykorzystanie, utrwalenie,
wykorzystywanie w celach marketingowych, promocyjnych, reklamowych przez
OSiR Inowrocław.
4. Organizator może zmienić regulamin do czasu rozpoczęcia konkursu.
5. Uczestnicy konkursu wykonują ćwiczenia dobrowolnie będąc świadomymi ryzyka.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestników konkursu.
X Dane osobowe i ochrona wizerunku:
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r., informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji, Inowrocław,
al. Niepodległości 4 tel. 52 3555 350, e-mail marketing@osir.inowroclaw.pl, Internet
www.osir.inowroclaw.pl lub pisemnie na adres siedziby.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@amster.eu.
2

3. Dane podane w formularzu zgłoszeń będą przetwarzane w celu:
- uczestnictwa swoim/dziecka w konkursie "Sportowe Walentynki we dwoje" (art. 6 ust.
1 lit. b) RODO),
- informacyjnym np. wyniki z konkursu, informacje prasowe,
- dowodowym, archiwalnym, rozliczenia finansowego, wystawienia faktury,
- w innym usprawiedliwionym prawnie interesie (t.j. sporządzanie dokumentacji
podatkowej, obsługi procesu reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń
itp.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
4. Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które współpracują przy
organizacji imprez m. in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług
fotograficznych i video, partnerom i sponsorom imprez sportowych – przy czym te
firmy będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Organizatorem, wyłącznie
w zakresie i w celu podanym w pkt 3., w celu prawidłowej realizacji usług
określonych w regulaminie.
5. Pani/Pana/dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących
się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
6. Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy
związanej z konkursem i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w konkursie,
jednakże nie dłuższy niż 5 lat (okres wynikający z przepisów szczególnych – ustawa
o rachunkowości).
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych swoich i dziecka oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu prawo do przenoszenia danych w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo wniesienia
sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana/dziecka danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa
w konkursie, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
uczestniczenia w konkursie.
10. Pana/Pani/dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie
dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa
w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych. Posiada Pani/Pan
prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym
momencie. Administratorem Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych jest Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu przy al. Niepodległości 4, tel. +48 523555350,
e-mail: sekretariat@osir.inowroclaw.pl.
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