Regulamin KONKURSU
„MAŁA MISS, MAŁY MISTER KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W OSTROŁĘCE 2018 ”
1. Organizatorem Konkursu jest Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, z siedzibą:
ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka.
2. Cele Konkursu:
 rodzinna zabawa ze środkami publicznego transportu w tle,
 promocja komunikacji miejskiej,
 popularyzowanie fotografii jako dziedziny sztuki,
3. Temat Konkursu:
 Uczestnicy Konkursu mają za zadanie wykonać fotografię dziecka w wieku od 3 do 13 roku
życia z komunikacją miejską w tle.
 Zdjęcie może być wykonane np. w/przy autobusie, na przystanku autobusowym, bądź też z
elementem nawiązującym do komunikacji miejskiej w Ostrołęce.
 Spośród nadesłanych prac zostaną wybrane najciekawsze zdjęcia, najbardziej pomysłowe i
twórcze, a dziewczynka oraz chłopiec znajdujący się na zwycięskich zdjęciach otrzymają tytuły:
MAŁEJ MISS i MAŁEGO MISTERA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W OSTROŁĘCE 2018.
4. Czas trwania Konkursu:
 I ETAP - 10 sierpień 2018r. – 09 wrzesień 2018r. - nadsyłanie prac do Organizatora Konkursu.
 II ETAP - 10 wrzesień 2018r. – 16 wrzesień 2018r. – głosowanie na stronie internetowej
Organizatora Konkursu www.mzk.ostroleka.pl na MAŁĄ MISS i MAŁEGO MISTERA
KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W OSTROŁĘCE 2018 spośród 20-stu najlepszych zdjęć wybranych
przez Komisję Konkursową.
5. Zasady Konkursu:
 Każdy Uczestnik może nadesłać 1 zdjęcie każdego zgłoszonego dziecka.
 Zdjęcia należy przesłać na adres: sekretariat@mzk.ostroleka.pl w wersji elektronicznej w
formacie JPG o rozdzielczości 2480 x 3508 pikseli albo wyższej.
 Do prac należy dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową (Załącznik nr 1 do
Regulaminu Konkursu).
 Na Konkurs należy nadsyłać wyłącznie prace autorskie, które nie brały dotychczas udziału w
żadnym innym Konkursie i nie były nigdzie publikowane ani prezentowane, w przypadku
zaistnienia takiej sytuacji nastąpi dyskwalifikacja laureata i unieważnienie nagrody.
 Nie dopuszcza się do Konkursu prac będących fotomontażem oraz prac o niskiej jakości
technicznej.
 Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym dóbr
osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
 Poprzez nadesłanie zdjęć na Konkurs Uczestnik oświadcza, że:
 przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz nieograniczone prawa
majątkowe do fotografii,
 jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób znajdujących się na fotografii, a także
 przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych
fotografii, w tym brak praw wymienionych powyżej.
6. Miejsce i termin złożenia prac (I ETAP KONKURSU):
 10 sierpień 2018r. – 09 wrzesień 2018r.
 adres mailowy: sekretariat@mzk.ostroleka.pl
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7. Głosowanie Internautów (II ETAP KONKURSU):
 Zgłoszone do Konkursu zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej
www.mzk.ostroleka.pl i będą podlegały ocenie użytkowników sieci internet odwiedzających
stronę internetową Organizatora Konkursu..
 Głosowanie internetowe na MAŁĄ MISS I MAŁEGO MISTERA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W
OSTROŁĘCE 2018. będzie możliwe tylko w terminie 10 wrzesień 2018r. - 16 wrzesień 2018r.
 Głosujący może oddać 1 (słownie: jeden) głos w ciągu 24 godzin na wybraną przez siebie Pracę
Konkursową. Głos oddany z tego samego adresu IP uważa się za głos tego samego
Głosującego. 1 oddany przez Głosującego głos to jeden punkt dla danej Pracy Konkursowej.
 Dziewczynka oraz chłopiec znajdujący się na zwycięskich zdjęciach otrzymają tytuły: MAŁEJ
MISS i MAŁEGO MISTERA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W OSTROŁĘCE 2018.
8. Nagrody:
 Dziewczynka ze zwycięskiego zdjęcia otrzyma:
 tytuł MAŁEJ MISS KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W OSTROŁĘCE 2018, koronę,
pamiątkową szarfę, dyplom ze zdjęciem, elektryczną deskorolkę, gadżety MZK
Sp. z o.o. w Ostrołęce, a jej zdjęcie zostanie opublikowane na łamach
Tygodnika Ostrołęckiego.
 Chłopiec ze zwycięskiego zdjęcia otrzyma:
 tytuł MAŁEGO MISTERA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W OSTROŁĘCE 2018, koronę,
pamiątkową szarfę, dyplom ze zdjęciem, elektryczną deskorolkę, gadżety MZK
Sp. z o.o. w Ostrołęce, a jego zdjęcie zostanie opublikowane na łamach
Tygodnika Ostrołęckiego.
9. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród:
 nastąpi podczas IV Pikniku Rodzinnego pn. „Dzień Bez Samochodu” organizowanego w
związku z Europejskim Tygodniem Zrównoważonego Transportu w dniu 22 września 2018r.
 Warunkiem odbioru nagrody jest obecność na IV Pikniku Rodzinnym pn. „Dzień Bez
Samochodu”. W przypadku niezgłoszenia się Zwycięscy Konkursu po odbiór nagrody w
terminie wskazanym powyżej, roszczenie o jej wydanie wygasa a tytuł otrzymuje następna
osoba z listy zwycięzców.
10. Sprawy nie ujęte Regulaminem rozstrzyga Organizator.
11. Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka,
reprezentowany przez Prezesa Zarządu, jako Administrator danych, przetwarza dane osobowe
podane w zgłoszeniu jedynie w celu organizacji Konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże
udział w konkursie bez ich podania nie jest możliwy. Dane będą przechowywane przez okres 2 lat.
Dane nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom. Dane są chronione zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do ich wglądu i
poprawiania. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wykorzystania i przetwarzania danych
osobowych w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, nazwy miejscowości, itp. zwłaszcza w stosunku
do osób nagrodzonych i wyróżnionych, w celach promocyjnych w postaci publikacji w mediach
(strona internetowa, ulotki promocyjne, zdjęcia pamiątkowe) za świadomą zgodą osoby, której dane
dotyczą. Mają Państwo prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym czasie i niezależnie od innej
udzielonej zgody. Jeśli wycofają Państwo swoją zgodę, dane te nie będą mogły być przez nas dłużej
przetwarzane. Tym samym utracą Państwo wszelkie prawa i korzyści płynące ze zgody. Jeśli chcą
Państwo wycofać zgodę, prosimy o kontakt pod poniższy adres e-mailowy odoiin@iwa.ostroleka.pl.
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12. Przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu, prawo do sprostowania, prawo do
usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do
sprzeciwu. Aby skorzystać ze swoich praw prosimy o kontakt odoiin@iwa.ostroleka.pl.
13. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych lub
Państwa prawo do ochrony danych naruszone zostało w jakikolwiek inny sposób, mają Państwo
prawo złożyć skargę na adres e-mail odoiin@iwa.ostroleka.pl.
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Załącznik Nr 1 do Regulamin KONKURSU
„MAŁA MISS, MAŁY MISTER KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W OSTROŁĘCE”

KARTA ZGŁOSZENIOWA
DANE UCZESTNIKA
Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………………..…….
Adres……………………………………………………………………………………………………………………………….….
tel. Kontaktowy…………………………………………………………………………………………………………………..
e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………………………………………………
Wiek dziecka ………………………………………………………………………………………………………………………..

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Oświadczam, że:
przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz nieograniczone prawa majątkowe do
fotografii,
jestem uprawniony/a do rozpowszechniania wizerunku osób znajdujących się na fotografii,
przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii,
w tym brak praw wymienionych powyżej,
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na potrzeby organizacyjne w w/w konkursie
zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.
1000)
wyrażam zgodę na bezpłatne, wielokrotne publikowanie przesłanej fotografii w celach
marketingowych Organizatora,
zapoznałem (łam) się z Regulaminem KONKURSU „MAŁA MISS, MAŁY MISTER KOMUNIKACJI
MIEJSKIEJ W OSTROŁĘCE” i akceptuję w pełni podane warunki.

…………………………………….

………………………………………………

data

podpis uczestnika

Jako opiekun ustawowy dziecka znajdującego się na fotografii, wyrażam zgodę przetwarzanie jego
danych na potrzeby organizacyjne w w/w konkursie zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie
danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)
Bez podpisu opiekuna zdjęcie nie weźmie udziału w Konkursie.

…………………………………….

………………………………………………

data

podpis opiekuna ustawowego
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