Regulamin Konkursu „Fotogeniczne miasto” #OHfoto!
§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady przeprowadzenia konkursu Konkursu
„Fotogeniczne miasto” #OHfoto! (dalej „Konkurs”). Regulamin jest dostępny na stronie internetowej
https://www.ohgdynia.org/.pl.
2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja PURA z siedzibą w Gdyni, ul. Wzgórze Bernadowo 272, 81583 Gdynia, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000586232, NIP: 586-230-17-88, REGON: 363174776 (dalej
zwanej: „Organizatorem”).
3. Celem Konkursu jest zastąpienie bezpośredniego zwiedzania mieszkań w ramach Festiwalu Open
House Gdynia oraz wyłonienie najbardziej oryginalnego i ciekawego Zdjęcia wśród użytkowników
serwisu Instagram, którzy zdjęcie oznaczą @openhousegdynia i dodadzą hashtag #OHfoto!. Tematyka
zdjęć obejmować może mi.in.:
- design
- wnętrza mieszkalne
- pamiątki osoby biorącej udział w Konkursie oraz inne przedmioty, które stanowią część mieszkania
4. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem serwisu społecznościowego - Instagram
5. Zwycięzców Konkursu wyłoni Jury powołane przez Organizatora
§ 2.
UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które oznaczą @openhousegdynia i dodadzą hashtag
#OHfoto! na serwisie Instagram w okresie trwania Konkursu od 13.05.2021r. do 27.05.2021 r.
2. Oznaczenie przez Uczestnika zdjęcia odnośnikiem @openhousegdynia i hashtagiem #OHfoto!
stanowi potwierdzenie, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem i akceptuje w całości jego
postanowienia.
3. Naruszenie Regulaminu przez Uczestnika powoduje utratę prawa uczestnictwa w Konkursie oraz
utratę prawa do otrzymania nagrody.
4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora ani osoby pozostające z
Organizatorem w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o
zleceniu.
§ 3.

CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Zgłoszenia udziału w Konkursie należy dokonać w terminie od 13.05.2021r. do 27.05.2021 r.
2. Dnia 28.05.2021r. Jury w głosowaniu wybierze najlepsze trzy zdjęcia.
3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 28.05.2021 r.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu lub do przedłużenia
czasu jego trwania.
§ 4.
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Jeden Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedno zdjęcie.
3. Uczestnik zgłaszając swój udział w Konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne, niewyłączne,
nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie ze Zdjęcia przez Organizatora w celach związanych
z przeprowadzaniem Konkursu, w tym w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z
Konkursem. W szczególności, Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie Zdjęcie poprzez jego
zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora i w mediach społecznościowych Organizatora.
§ 5.
ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW
1. Zwycięzców Konkursu wyłoni w drodze głosowania trzyosobowe Jury.
2. Jury przy ocenie Zdjęć będzie brało pod uwagę oryginalność i jakość zdjęcia.
3. Jury przysługuje prawo pominięcia Zdjęć, które: a) nie spełniają warunków określonych w
Regulaminie, b) zawierają treści naruszające przepisy prawa lub treści naruszające dobre obyczaje, c)
zawierają dane osobowe, których przetwarzanie podlega ochronie przez obowiązujące przepisy.
4. Każdy w członków Jury będzie głosował na Zdjęcia dopuszczone do Konkursu przyznając noty od 1
do 3 punktów.
5. Jury w głosowaniu wybierze trzy najlepsze Zdjęcia, które otrzymają łącznie największą liczbę
punktów po zliczeniu wszystkich punktów przyznanych przez Jury.
6. Zwycięzcami Konkursu zostanie trzech autorów najlepszych Zdjęć.
7. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem serwisu Instagram – w
wiadomości prywatnej.
8. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
§ 6.

NAGRODY W KONKURSIE
1. Wydanie nagrody nastąpi przesyłką pocztową na adres korespondencyjny w Polsce wskazany przez
zwycięzcę po uzyskaniu informacji o przyznaniu nagrody lub poprzez odbiór osobisty w Centrum
Informacji Festiwalowej podczas trwania festiwalu.
3. Jeżeli zwycięzca nie wskaże adresu do przesłania nagrody w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia
wyników Konkursu lub odmówi odbioru nagrody lub nastąpi zwrot przesyłki, to traci prawo do nagrody
i nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
4. Nie dopuszcza się wymiany nagród na ich równowartość pieniężną oraz przeniesienia praw do
nagrody na osoby trzecie.
§ 7.
DANE OSOBOWE
1.Uczestnik zgłaszając swój udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
swoich danych osobowych tj. imię, nazwisko, adres e-mail, a także adres korespondencyjny, w celach
związanych z przeprowadzeniem Konkursu. 2. Uczestnik zgłaszając swój udział w Konkursie wyraża
zgodę na ujawnienie do publicznej wiadomości swoich danych osobowych tj. imienia i nazwiska w
przypadku, gdy jego Zdjęcie zostanie nagrodzone lub wyróżniony w Konkursie. 3. Na podstawie art. 13
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 - dalej „RODO”) Organizator informuje, że: a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych
podanych zgodnie z ust. 1 powyżej jest Fundacja PURA z siedzibą w Gdyni, ul. Wzgórze Bernadowo 272,
81-583 Gdynia b) dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem
Konkursu, w szczególności w celu: identyfikacji uczestnika, oznaczenia i korzystania ze Zdjęcia,
wyłonienia i publicznego ogłoszenia zwycięscy i wyróżnionego, przyznania, wydania i rozliczenia
nagrody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz ewentualnego dochodzenia lub odpierania roszczeń
wynikających z Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), c) dane osobowe przetwarzane będą przez czas
trwania Konkursu, odbioru nagrody, a po jego zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem
roszczeń związanych z Konkursem oraz przez czas określony przepisami podatkowymi i przepisami
dotyczącymi sprawozdawczości finansowej, d) dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom
uprawnionym do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów
o świadczenie usług. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru
nagrody; e) w zakresie i z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów prawa, w tym RODO,
przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania,
usunięcia, prawo ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu
oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia
przepisów o ochronie danych osobowych

§ 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Organizatorowi przysługuje prawo dokonywania zmian Regulaminu, które obowiązują po ich
ogłoszeniu na stronie internetowej www. https://www.ohgdynia.org/.pl.
3. Ostateczne decyzje w sprawie interpretacji Regulaminu oraz w sprawach nieuregulowanych
Regulaminem i dotyczących Konkursu, należą do Organizatora.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub
nieaktualnych danych przez Uczestnika.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.05.2021 r.

