REGULAMIN KONKURSU
„PLANET 21 MOIMI
OIMI OCZAMI”
OCZAMI
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy regulamin [„Regulamin”] określa
okre la warunki, na jakich odbywa się konkurs „PLANET 21
MOIMI OCZAMI” [„Konkurs”].
1.2. Konkurs organizowany jest przez Orbis Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Bracka 16,
00-028
028 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie
S dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział
Gospodarczy KRS Rejestr Przedsiębiorców
Przedsi biorców pod nr 0000022622, o kapitale zakładowym
w wysokości
ci 92 154 016,00 zł (wpłac
(wpłaconym całkowicie), posiadająca
ca NIP 526
526-025-04-69
1.3. Przyjmowanie fotografii wraz ze zgłoszeniem konkursowym trwa od 17
1 kwietnia do 7 maja
2013 r.
1.4. Konkurs
onkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. UCZESTNICY KONKURSU I JEGO PRZEBIEG
2.1. Konkurs ma charakter otwarty, może
mo w nim wziąć udział każdy
dy z pracowników zatrudnionych
w hotelach należących
cych do Grupy Orbis i w Biurze Zarz
Zarządu Orbis SA.
2.2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2.3. Tematyka
atyka konkursu dotyczy programu zrównoważonego
onego rozwoju PLANET 21. Fotografie
powinny nawiązywaćć do jednego z 7 obszarów tematycznych - filarów programu:
a) Zdrowie
b) Natura
c) Emisja dwutlenku węgla
w
d) Innowacyjność
e) Wspieranie społeczności
społeczno
lokalnych
f) Zatrudnienie
g) Dialog
2.4. Uczestnik może
e zgłosić
zgłosi maksymalnie 3 zdjęcia w formie cyfrowej,
cyfrowej nawiązujące do
wybranych zagadnień
ń programu Planet 21 wymienionych w punkcie 2.3
3.
2.5. Zgłaszane fotografie nie mogą
mog naruszać prawa – w szczególności
szczególnoś dotyczy to treści
powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe.
obra
2.6. Nie zezwala się stosowania fotomontaży
fotomonta
polegających na łączeniu
czeniu elementów fotografii
pochodzących z różnych
żnych
nych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji fotografii.
2.7. Kompletne zgłoszenie zawiera:
a) Maksymalnie trzy zdjęcia opatrzone tytułem
b) Wypełnioną Kartę
Kart zgłoszeniową (skan)
2.10. Fotografie mogą byćć wykonane w dowolnej technice, jednak do Konkursu muszą
musz być
przesłane w formie:
a) plików cyfrowych JPG o minimalnej rozdzielczości
rozdzielczo ci 2400x3200 pikseli, bez kompresji lub
TIF, umożliwiające
liwiające powielanie nadesłanych prac - nagrane na płytę CD
b) prace można
na równie
również przesłać na płycie CD lub DVD wraz z kartą zgłoszenia pocztą na
adres:Orbis
Orbis SA, ul. Bracka 16, 00-028
00 028 Warszawa z dopiskiem: Konkurs fotograficzny
„PLANET 21 MOIMI OCZAMI”.,
OCZAMI
c) nazwa
azwa pliku powinna składać
składa się z nazwiska i pierwszej litery imieni
imienia oraz kolejnego
numeru fotografii, np. Jan Kowalski przysyła dwie fotografie
fotografie zatytułowane: Kowalski_J01,
Kowalski_J
Kowalski_J02.
2.11. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wyłączenia
wył czenia z udziału w Konkursie fotografii
o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie, rozdzielczości
rozdzielczo
lub wielkości pliku
oraz fotografii, które w inny sposób naruszają
naruszaj niniejszy regulamin.
2.12. Uczestnik, zgłaszając
zgłaszają
się do konkursu oświadcza, iż przysługują
przysługuj
mu wyłączne
i nieograniczone prawa autorskie
autor
do nadesłanych fotografii.
2.13. Uczestnik oświadcza,
wiadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie
nagrodzonych fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejsca zatrudnienia
w materiałach promocyjnych związanych
zwi
z konkursem, w wydawnictwach
ictwach oraz na stronach

2.14.

internetowych należą
żących do Grupy Hotelowej Orbis, a także
e na ich wykorzystywanie
w celach promocyjnych i marketingowych, w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie
i zwielokrotnianie fotografii każdą
ka
techniką, w tym m. in. drukarską,
ą, reprograficzn
reprograficzną, zapisu
magnetycznego, cyfrową,
cyfrow audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach,
nikach, bez ogranicze
ograniczeń, co do
ilości i wielkości
ci nakładu oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie
udost
w taki sposób, aby każdy
ka
mógł mieć do nich dostęp
p w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym, w szczególności
szczególno
w sieciach komputerowych,, Internecie i Intranecie oraz telefonach
komórkowych.
Uczestnik przesyła oświadczenia
oś
osób uwiecznionych na zdjęciach zgłoszonych do konkursu,
że wyrażają zgodę
ę na wykorzystanie ich wizerunku. W przypadku osób niepełnoletnich
potrzebne jest oświadczenie/zgoda
wiadczenie/zgoda rodziców.
rodziców

3. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.
3.5.
3.6.

3.7.
3.8.

Konkurs rusza 17 kwietnia 2013 r.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wgranie w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 7 maja 2013r. swojego zgłoszenia. Można
Mo
tego dokonać wchodząc
wchodz na specjalną stronę
konkursową:
www.swiatobrazu.pl/orbis
www.swiatobrazu.pl/orbis,
gdzie
należyy
podać
poda
swoje
imię
i nazwisko, a także
że adres e-mailowy.
e
Po podaniu tych danych, w specjalnym panelu będzie
b
można przesłać pliki: zdj
zdjęcia, formularz zgłoszeniowy i oświadczenia.
wiadczenia. Prace będą
b
widoczne
na podstronie konkursowej;
konkurs
można również przesłać prace na płycie CD lub DVD wraz z kartą
kart
zgłoszenia pocztą na adres:Orbis
adres:
SA, ul. Bracka 16, 00-028
028 Warszawa z dopiskiem: Konkurs
fotograficzny „PLANET 21 MOIMI OCZAMI”.
Kompletne zgłoszenie zawiera:
− podpisany
odpisany przez Uczestnika Formularz Zgłoszeniowy
Zgłoszeniowy [Formularz Zgłoszeniowy]
− maksymalnie trzy prace fotograficzne
− 2.14. Ośświadczenie
ie / zgoda na wykorzystanie wizerunku (jeśli widnieje na
fotografii osoba trzecia)
Uczestnikowi przysługuje prawo wysłania tylko jednego Zgłoszenia konkursowego.
Prace fotograficzne niespełniające
niespełniaj
warunków Regulaminu, a także
e nadesłane po terminie nie
będą brały udziału w Konkursie (nie będą
b
rozpatrywane).
Uczestnik Konkursu poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego oświadcza,
oświadcza, iż:
i
a) przysługują mu wyłączne
wył czne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii
oraz, że
e Uczestnik przyjmuje na siebie odpowiedzialno
odpowiedzialność
ść wobec Organizatora za
wady prawne zgłoszonych fotografii, a w szczególności
szczególno ci za to, że osoby trzecie nie
będą kierować przeciwko Organizatorowi roszczeń związanych
ązanych z naruszeniem ich
praw autorskich;
b) wszystkie osoby widniejące
widniej
na fotografiach wyrażają zgodę
zgod na ich publiczne
udostępnienie
pnienie, autor zdjęć posiada podpisane stosowne oświadczenia
świadczenia;
c) wyraża
a zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
nizatora danych osobowych Uczestnika
wyłącznie
cznie na potrzeby Konkursu;
Organizator nie ponosi odpowiedzialności
odpowiedzial
ci za uszkodzenia lub zaginięcie
zagini
przesyłek
przesyłanych pocztą lub dostarczanych w inny sposób.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności
odpowiedzialno
za nieprawidłowe
idłowe dane podane w formularzu
zgłoszeniowym, w szczególności
szczególno
za zmianę danych osobowych i/lub adresu email
uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie
wr
nagrody.

4. ROZSTRZYGNIĘCIE
CIE KONKURSU I NAGRODY
4.1.
4.2.
4.3.

Nadesłane prace będą
ędą oceniane 10 maja 2013 r. przez Jury.
Prace będzie
dzie oceniać Jury w składzie: Laurent Picheral, Tomasz Wiech, Katya Sokolsky
Agnieszka
a Gajek i Bogusław Słota.
Jury wybierze 14 najlepszych zdjęć
zdj - po 2 odnoszące się do każdego
żdego z 7 filarów programu
PLANET 21:
a) Zdrowie
b) Natura
c) Emisja dwutlenku węgla
w
d) Innowacyjność
e) Wspieranie rozwoju społeczności lokalnych
f) Zatrudnienie
g) Dialog

4.4.

4.5.

4.6.
4.7.
4.8.

Autorzy 7 najlepszych zdjęć
zdj
otrzymają aparat Nikon D3000 wraz z obiektywem. Wartość
nagrody to: 1299 zł. Odpowiedzialność
Odpowiedzialno za zapłatę podatku z tytułu otrzymanej nagrody ponosi
laureat.
Jury wyróżni
ni 7 prac, które zostaną
zostan również nagrodzone. Nagrodą
ą dla wyró
wyróżnionych prac
będzie voucher na szkolenie w Akademii Nikon, o wartości 525 zł. Organizator nie pokrywa
kosztów podróży i zakwaterowania laureatów w związku
zku ze szkoleniem.
szkoleniem
Wszystkich 14 prac zostanie zaprezentowanych na wystawie w siedzibie Orbis SA, przy ul.
Brackiej 16, 00-028
028 Warszawa.
Warszawa Będą one również widoczne na stronie www.swiatobrazu.pl
Nagrodzeni uczestnicy
icy zostaną
zostan powiadomieni o rozstrzygnięciu
ciu Konkursu drogą
drog elektroniczną
lub telefonicznie.
Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, chyba, że Organizator postanowi
inaczej.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
ŃCOWE
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.

5.11.
5.12.

Organizator nie zwraca nadesłanych fotografii.
Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem
przyj ciem przez uczestnika Konkursu
warunków Regulaminu.
Uczestnicy, którzy nie spełnią
spełni któregokolwiek z wymogów określonych
ślonych w Regulaminie lub
podadzą nieprawdziwe informacje, zostan
zostaną automatycznie
matycznie zdyskwalifikowani.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym
ka dym czasie, jeżeli
je
nie wpłynie
to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
Regulamin Konkursu dostępny
dost
jest w siedzibie Organizatora.
Oficjalne wyniki Konkursu
Konkurs będą ogłoszone 10 maja 2013 r. Wszyscy dyrektorzy hoteli
należących
cych do Grupy Hotelowej Orbis otrzymają
otrzymaj listę zwycięzców.
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji
interpretacji niniejszego Regulaminu
Konkursu.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy
prawa polskiego.
Konkurs nie jest "grą losową"" w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych
i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn.
pó
zm.).
Dane Uczestników Konkursu będą
b
chronione
onione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych
Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu
dost
do treści
ci swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować
skontaktowa się oni
z Organizatorem, który jest administratorem
administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych
Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne
dla wzięcia
cia udziału w Konkursie.
Regulamin wchodzi w życie
ż
z dniem 17 kwietnia 2013 r.
Więcej
cej informacji: Katarzyna Gronek, e-mail: Katarzyna.Gronek@accor.com

