REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Graj nie online”
§1
Organizatorem konkursu jest grupa studentów Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy – III roku
kierunku „przemysły kreatywne”.
§2
Konkurs jest jednym z działań realizowanych w ramach projektu „Wielkie BydgoszczGranie”,
współfinansowanego ze środków Miasta Bydgoszczy, którego celem jest popularyzacja gier
tradycyjnych, w tym gier planszowych, jako doskonałych form aktywnego spędzania wolnego czasu.
§3
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęcia, dokumentującego sytuację towarzyską,
związaną z graniem w gry tradycyjne, w tym gry planszowe.
§4
Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do wszystkich miłośników gier tradycyjnych, w tym
gier planszowych. Osoby niepełnoletnie proszone są o przesłanie wraz ze zdjęciem zgody rodziców
lub opiekunów prawnych na udział w konkursie (formularz do pobrania: https://tinyurl.com/hs6996c
).
§5
Zdjęcia w formie plików cyfrowych, wraz z imieniem, nazwiskiem oraz wiekiem autora, należy
przesłać na adres: grajnieonline@gmail.com w terminie: 04.03.2017 r. – 09.04.2017 r. Każdy
uczestnik konkursu może zgłosić dowolną ilość zdjęć.
§6
Nie dopuszcza się zdjęć zawierających treści sprzeczne z prawem lub łamiące normy społeczne i
obyczajowe.
§8
Zdjęcia zgłoszone do konkursu zostaną zamieszczone na fanpage’u wydarzenia „Wielkie
BydgoszczGranie”, pod adresem https://www.facebook.com/WielkieBydgoszczGranie. Najlepsza
fotografia zostanie wyłoniona na podstawie ilości otrzymanych „polubień/ like’ów”. Nagrodą dla
osoby, której zdjęcie otrzyma najwięcej „polubień/ like'ów”, jest atrakcyjna gra planszowa.
§9
Ogłoszenie wyników nastąpi 29 kwietnia 2017 r. podczas wydarzenia „Wielkie BydgoszczGranie”.
Tego samego dnia zgłoszone do konkursu zdjęcia zostaną zaprezentowane na wystawie
pokonkursowej w galerii Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej WSG w Bydgoszczy, przy ul. Królowej
Jadwigi 14.
§ 10
Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do
nadesłanych zdjęć. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich przez
uczestników konkursu. Uczestnik konkursu równocześnie oświadcza, iż osoby uwidocznione na
zdjęciach wyraziły zgodę na publiczne udostępnianie, publikację i rozpowszechnianie swojego
wizerunku.

§ 11
Uczestnictwo w konkursie, tj. nadesłanie zdjęć, oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego
regulaminu. Zgłaszając zdjęcia do konkursu, uczestnik zezwala na ich publikację w mediach
społecznościowych oraz prezentację w formie drukowanej – w całości lub w postaci dowolnych
fragmentów – na wystawie pokonkursowej w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej WSG w
Bydgoszczy.
§ 12
Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na opublikowanie danych osobowych laureatów (imię
i nazwisko) na stronie https://www.facebook.com/WielkieBydgoszczGranie. Uczestnik wyraża zgodę
na przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych w celach wynikających z
organizacji konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 28.09.1997. Dz.U. Nr 133, poz.
833, ze zm.).
§ 13
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, o których
będzie informował na stronie: https://www.facebook.com/WielkieBydgoszczGranie
§ 14
W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator.

