Regulamin konkursu/plebiscytu fotograficznego „Z Nautic-ą na wakacjach”
Organizator
Organizatorem konkursu fotograficznego „Z Nautic-ą na wakacjach”, zwanego dalej
Konkursem jest GOTSiR „Nautica” z siedzibą w 44-350 Gorzyce, ul. Bogumińska 31,
zwana dalej Organizatorem.
Cel
1. Celem Konkursu jest popularyzacja marki GOTSiR„Nautica” i „Zielonej Gminy” Gorzyce
jako instytucji wspierających rozwój sportowy dzieci/młodzieży w wieku szkolnym z terenu
Gminy Gorzyce.
2. Tematem przewodnim konkursu jest sfotografowanie dzieci wraz z widoczną torbą/workiem
z logo Nautica/ Gminy Gorzyce w czasie wakacji.
Zgłoszenia
3. Konkurs adresowany jest do osób pełnoletnich, rodziców i opiekunów dzieci klas od 1-3
biorących udział w nauce pływania organizowanej przez GOTSiR „Nautica”i Gminę
Gorzyce, które otrzymały na koniec zajęć torbę/worek z logo Gminy i Nauticy.
Z konkursu są wyłączeni pracownicy GOTSiR „Nautica”, a także członkowie najbliższej
rodziny tych osób.
4. Aby wziąć udział w konkursie należy w okresie od 25.07.2018 r. do 31.08.2018r. wysłać na
adres sekretariat@nautica-gorzyce.pl Kartę Zgłoszenia ( załącznik do regulaminu ) wraz
ze zdjęciem, które będzie przedstawiało dziecko ( z/bez członkami rodziny ) podczas
pobytu
w dowolnym miejscu wraz z torbą opisaną w pkt. 2 i pkt. 3.
5. Parametry fotografii: ogólnie dobra jakość, max objętość pliku 5 MB, najlepiej w pliku JPG,
którego nazwa musi zawierać tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora.
6. Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedno zdjęcie w każdym tygodniu trwania
Konkursu.
7. Zgłaszający zapewnia, że ma wszelkie prawa autorskie i przesłana fotografia nie była dotąd
publikowana i nie brała udziału w innym konkursie.
8. Zgłaszający przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do korzystania
z nadesłanego zdjęcia w dowolny sposób, w szczególności dla własnych celów
reklamowych i marketingowych.
9. Zdjęcia nie mogą naruszać praw osób trzecich.
10. Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji wybranych jedynie przez siebie zdjęć.
11. Prace niespełniające wymogów regulaminu Konkursu będą odrzucane.
12. Wszystkie wątpliwości należy wyjaśniać wyłącznie w formie pisemnej na adres e-mail
Organizatora promocja@nautica-gorzyce.pl.
Nagrody
13. Organizator przewidział w konkursie/plebiscycie nagrody:
- za zdjęcie tygodnia: wejściówka rodzinna na Nautic-ę ( max 6 osób/ 2h)
- za zajęcie I, II i III miejsca Fotografia Wakacji:
rodzinna wejściówka na FLY Park w Radlinie,
rodzinna wejściówka na Kręgielnię Retro w Zabełkowie

zestaw sportowy o wartości 150 zł od TEB Edukacja Wodzisław Śląski
- tygodniowo dla głosujących na FB: pięć losowo wybranych osób otrzyma bilet dla dziecka
uprawniający do zabawy w „kuli wodnej” Nautica, jedna wylosowana osoba otrzyma album
„Odkryj Piękno Morawskich Wrót” lub książkę „Gmina Gorzyce-Miejsca-LudzieWydarzenia”.
14. Ogłoszenie wyników konkursu za Fotografię Wakacji nastąpi do 15.09.2018.
Przebieg Konkursu
1. Zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają wyłącznie ocenie Organizatora. W każdym
tygodniu trwania konkursu wybierane będzie od 1 do 3 fotografii, które mogą zostać
umieszczane na portalu społecznościowym Facebook i będą następnie konkurowały o tytuł
Fotografii Wakacji.
2. Fotografią Wakacji zostanie praca, która uzyska największą ilość polubień użytkowników
portalu Facebook.
3. Uczestnicy Konkursu, których fotografie zostały wybrane do publikacji zostaną
poinformowane drogą telefoniczną lub mailową.
4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.nautica-gorzyce.pl
5. Zgłoszenie fotografii i wysłanie Karty Zgłoszenia jest jednoznaczne z przyjęciem przez
uczestnika warunków regulaminu.
6. Ostateczna interpretacja warunków konkursu i niniejszego Regulaminu należy do
Organizatora.

Sponsorami nagród w konkursie są:
GOTSiR „Nautica”
Wójt Gminy Gorzyce Pan Daniel Jakubczyk
LGD Morawskie Wrota
TEB Edukacja Oddział Wodzisław Śląski
FLY-Park Radlinie
Kręgielnia Retro w Zabełkowie

