Regulamin konkursu fotograficznego Pantaenius JACHT FOTO
1. ORGANIZATOR
Firma Nautica Nord z siedzibą w Gdańsku (80-802), przy ul. Gradowej 11, której nadano numer identyfikacyjny NIP 584-108-67-41.

2. UCZESTNIK
2.1. Uczestnikiem Konkursu jest pełnoletnia osoba fizyczna, która:
A) w okresie od 20 grudnia 2016 do 31 stycznia 2017 wypełniła formularz zgłoszeniowy zamieszczony na podstronie
www.jachtfoto.pl/zglos-sie oraz zgłosiła 1 lub 2 fotografie,
B) w konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie firmy Organizatora, oraz członkowie ich rodzin, jak również inne osoby
biorące bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu,

2.2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

3. CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs rozpoczyna się w dniu 20 grudnia 2016 r. o godzinie 12.00 i trwa do 18 marca 2017 r. do godziny 18.00. Głosowanie przez
internautów na prace zgłoszone do Konkursu przez Uczestników będzie możliwe od dnia 1 lutego 2017 r. od godz. 00:01 do dnia 20
lutego 2017 roku do godz. 23:59.

4. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU.
Do konkursu można zgłosić zdjęcia, które tematycznie są związane z jachtami żaglowymi lub motorowymi.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE.
5.1. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny oraz dobrowolny.

5.2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza konkursowego zamieszczonego na podstronie
www.jachtfoto.pl/zglos-sie oraz zgłoszenie fotografii.

5.3. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.jachtfoto.pl/zglos-sie wymaga podania następujących informacji o Uczestniku:
imię i nazwisko,
adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod, miejscowość),
telefon kontaktowy,
adres e-mail,
data urodzenia.

Opcjonalnie uczestnik może podać:
tytuł pracy
pseudonim (nick)

5.4. Formularz powinien zawierać wszystkie obowiązkowe dane. Brak jakiegokolwiek obowiązkowego elementu powoduje
nieuwzględnienie w Konkursie nadesłanego zgłoszenia.

5.5. Złożenie wypełnionego formularza konkursowego, tym samym udział w niniejszym konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem,
iż:

Uczestnik Konkursu oświadcza, iż jest autorem zdjęcia i przysługuje mu do niej całość praw autorskich oraz jego wykorzystanie
do celu przeprowadzenia i promocji konkursu jest wolne od roszczeń osób trzecich a w szczególności spełnione zostały warunki
Art. 81 Ustawy Prawo Autorskie, który brzmi:

Art. 81.
1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie
nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.
2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:
1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności
politycznych, społecznych, zawodowych,
2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.
5.6. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie jednocześnie wyraża bezpłatną i bezwarunkową i bezterminową zgodę na
publikację zgłoszonej przez siebie fotografii na stronie internetowej www.jachtfoto.pl, a także publiczne udostępnianie utworu w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp podczas wystaw pokonkursowych oraz na twórcze przekształcanie, przerabianie i
adaptowanie całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem (tegorocznej i
każdej następnej edycji), w wydawnictwach Organizatora, Sponsorów, Partnerów i Patronów Konkursu.

5.7. Uczestnik Konkursu wysyłając zgłoszenie do Konkursu oświadcza tym samym, iż akceptuje wszystkie zawarte w niej prawa
Organizatora i warunki uczestnictwa w Konkursie.

5.8. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 2 (dwie) fotografie.

5.9. Do konkursu zgłosić można fotografie, które wykonane zostały pomiędzy 1 grudnia 2015 r. a 15 grudnia 2016 r.

5.10. Zgłoszone do Konkursu zdjęcia muszą być w formacie JPG, a wielkość przesyłanego pliku nie może przekroczyć 7 MB. Uczestnik
nagrodzonej pracy zobowiązuje się do przesłania na prośbę Organizatora zdjęcia w rozdzielczości pozwalającej na wydruk dobrej
jakości na potrzeby wystawy konkursowej.

5.11. W przypadku zgłoszenia do Konkursu kilku identycznych zdjęć, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zdjęć,
które zostały zgłoszone jako kolejne.

5.12. Zabronione jest składanie prac sprzecznych z dobrymi obyczajami - takie zgłoszenia nie będą brały udziału w Konkursie. O tym,
że praca narusza powyższe zasady decyduje ocena Organizatora.

6. OCENA FOTOGRAFII BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE.
6.1. Zwycięzców wyłoni Jury powołane przez Organizatora. Skład Jury zostanie podane w osobnym komunikacie.

6.2. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości do dnia 18 marca 2017 r.

6.3. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.

6.4. Nagrodę publiczności zdobywa Uczestnik, którego praca zdobędzie najwięcej głosów, podczas głosowania internautów na stronie
www.jachtfoto.pl.

6.5. Jeden internauta może oddać tylko jeden głos na wybraną pracę.

7. NAGRODY W KONKURSIE.
7.1.

Nagrody przewidziane w Konkursie to:

I - nagroda główna: zegarek Nautica (wartość 699,00 PLN),
II - nagroda za drugie miejsce: zestaw od Delphia Foundation (łączna wartość 652,00 PLN). W skład zestawu wchodzi: torba
do laptopa Henri Lloyd dla Delphia Yachts, pokrowiec na garnitur Code Zero dla Delphia Yachts i kosmetyczka Code Zero
dla Delphia Yachts,
III - nagroda za trzecie miejsce: wiatromierz Vaavud 2.0 (wartość 249,00 PLN) od firmy Vaavud - iWiatromierz.pl,
IV - Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania Nagrody Specjalnej: Nagroda Specjalna w kategorii „Najlepsze
zdjęcie regatowe” – zestaw wiatromierz Vaavud 1.0 od firmy Vaavud - iWiatromierz.pl oraz książka Billa Gladstone’a
„Performance Racing: Tactics” od firmy North Sails (łączna wartość 289,00 PLN),
V - Pomorski Związek Żeglarski zastrzega sobie możliwość przyznania Nagrody Specjalnej: Nagroda Specjalna w kategorii
morskiej – kamizelka pneumatyczna firmy MARINEPOOL (wartość 530,00 PLN),
VI - Akademia Jachtingu zastrzega sobie możliwość przyznania Nagrody Specjalnej: Nagroda specjalna w kategorii
motorowodniacy – kurs motorowodny (wartość 490,00 PLN),
VII - Nagroda Publiczności: worek żeglarski marki Code Zero (wartość 308,00 PLN),
oraz nagroda pieniężna stanowiąca kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagrody rzeczowej, która
zostanie przekazana odpowiedniemu Urzędowi Skarbowemu.

7.3. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia drogą internetową
na adres e-mail lub telefonicznie.

7.4. Termin przekazania nagrody zostanie uzgodniony z Laureatami w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty ogłoszenia
wyników, chyba że jest to niezależne od organizatora.

7.5. W przypadku braku możliwości odbioru osobistego nagrody uczestnik zobowiązuje się podać adres do wysyłki umożliwiający
Organizatorowi przesłanie nagrody. Adres powinien znajdować się w granicach Unii Europejskiej.

7.5. Nagrody w niniejszym Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi (art.30 ust.1 pkt.2 Ustawy
z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., nr 14, poz.176, ze zm.). Dodatkowe
kwoty pieniężne będące częścią nagród o wartości jednostkowej przekraczającej 760 zł brutto w Konkursie zostaną potrącone przez
Organizatora Konkursu przy odbiorze nagród i przeznaczone na zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w
Konkursie.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA.
8.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie lub opóźnione otrzymanie formularza z przyczyn od niego
niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera.

8.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu,
w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi
obyczajami albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi i zwierząt.
Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z
niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.

8.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

8.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z
przyczyn niezależnych od niego.

8.5. Organizator nie odpowiada za nagrody fundowane przez Sponsorów i Partnerów Konkursu.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
9.1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.jachtfoto.pl.

9.2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów
Zgłoszenia w jakikolwiek sposób, w szczególności w sposób wskazany w pkt. 5.6.

9.3. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu poprzez stronę www.jachtfoto.pl, Uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i
opisane w nim warunki uczestnictwa w Konkursie.

9.4. Administratorem danych osobowych jest Nautica Nord w Gdańsku, ul. Gradowa 11, 80-802 Gdańsk. Administrator przetwarza
dane osobowe dla potrzeb niezbędnych dla realizacji konkursu. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do dostępu do swoich
danych, ich poprawiania. Dane są podawane dobrowolnie, a Uczestnik Konkursu ma prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i
wyrażeniu sprzeciwu wobec ich przetwarzania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133,
Poz. 883

9.5. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe
informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

9.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, a w
szczególności art. 919-921.

