Regulamin konkursu „Okiem Doradcy”
I. Organizator konkursu: Stowarzyszenie Doradców Podatkowych w Katowicach.
II. Warunki ogólne:
1. 1. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach tematycznych:
-

Krajobraz

-

Zwierzęta

-

Ludzie

2. W konkursie mogą brać udział wyłącznie członkowie Stowarzyszenia.
3. Zdjęcia należy zamieścić na stronie internetowej Stowarzyszenia www.sdp.katowice.pl
w zakładce „Zdjęcia konkursowe”.
4. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 własnoręcznie wykonane zdjęcia w dowolnie
wybranej kategorii.
5. W skład jury wchodzą: Zarząd Stowarzyszenia oraz członkowie stowarzyszenia.
6. Członkowie Stowarzyszenia oddają głosy wchodząc na stronę Stowarzyszenia. Każdy członek jury
ma prawo do oddania 3 głosów, max 1 w każdej kategorii.
7. Wyniki konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi na corocznym spotkaniu wigilijnym.
8. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji prac konkursowych w szczególności prace nie mogą
zawierać treści obscenicznych oraz mogących zostać uznane za obraźliwe.
9. Czas trwania konkursu: 22.10-30.11.2013
10. Zdjęcia publikowane mogą być opatrzone tytułem.
11. Przesłanie zdjęć przez uczestników jest równoznaczne ze złożeniem przez nie oświadczenia, że są
oni autorami zgłoszonego zdjęcia i w żaden sposób przy ich tworzeniu nie naruszyli praw
autorskich osób trzecich. Osoby trzecie wyrażają zgodę na rozpowszechnianie wizerunku w
ramach konkursu „Okiem Doradcy” w formie oświadczenia zgodnie z wzorem załączonym do
niniejszego regulaminu.
12. Wybrane przez organizatora prace fotograficzne w tym te nagrodzone zostaną wystawione na
pokonkursowej wystawie fotograficznej oraz na stronie Stowarzyszenia.
13. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.
14. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na
przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z
postanowieniami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.,
nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Osoby uczestniczące potwierdzają swoją zgodę na powyższe w
formie oświadczenia zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszego regulaminu.
15. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na
publikację zdjęć w ramach konkursu „Okiem Doradcy” zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn.
zm.). Osoby uczestniczące potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie oświadczenia zgodnie
ze wzorem załączonym do niniejszego regulaminu.

