REGULAMIN KONKURSU: ODLOTOWY MAJ
1. Konkurs jest organizowany przez Aeroklub Gliwicki.
2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
3. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział osoby fizyczne,
fotografowie amatorzy i profesjonalni, zarówno członkowie Aeroklubu Gliwickiego
(AGL), jak i osoby niezrzeszone w AGL.
4. Warunkiem udziału w konkursie jest ukończenie 18 roku życia.
5. Konkursowe prace należy nadesłać do 31 maja na adres media@aeroklub.gliwice.pl
lub przesłać (bądź wkleić pod konkursowym postem) za pośrednictwem oficjalnego
profilu AGL na portalu Facebook.
6. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu TYLKO jedną pracę.
7. Fotografia powinna być autorską pracą uczestnika konkursu. Zgłaszając zdjęcie do
konkursu, uczestnik oświadcza równocześnie, że posiada wyłączne i nieograniczone
prawa autorskie do fotografii.
8. Jeżeli na zdjęciu pojawią się postacie – uczestnik ma obowiązek uzyskać zgody
publikacji wizerunku od osób przedstawionych na fotografiach.
9. Przesłanie zdjęcia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację na stronie
internetowej i portalach społecznościowych Aeroklubu Gliwickiego w celach
promocyjnych.
10. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i publikowanie fotografii.
11. Do konkursu nie będą przyjmowane zdjęcia zawierające treści wulgarne, naruszające
przepisy prawa i normy społeczne oraz prace o słabych parametrach technicznych
(niska rozdzielczość, niewyraźność).
12. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich
danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich
niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w konkursie. Dane osobowe będą
przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z dnia 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)
13. Przesłane zdjęcie powinno mieć format JPG.
14. Najlepsze zdjęcie zostanie wyłonione przez Komisję Konkursową, która składać się
będzie z władz i członków AGL. Zwycięska fotografia zostanie opublikowana na
stronie Aeroklubu oraz na profilu na Facebooku w terminie do 10 czerwca.
15. Nagrodą główną w konkursie jest LOT ZAPOZNAWCZY SZYBOWCEM za
wyciągarką nad Gliwicami oraz zestaw aeroklubowych gadżetów. Dla autorów trzech
kolejnych najlepszych zdjęć przewidziano nagrody pocieszenia – zestawy
aeroklubowych gadżetów.
16. Z nagrody skorzystać może osoba, która skończyła 14 lat (wymagana zgoda obojga
rodziców lub opiekunów prawnych) oraz wszystkie osoby pełnoletnie.
17. Pozostałe warunki i ustalenie terminu odbioru nagrody ustalone zostaną w siedzibie
Aeroklubu Gliwickiego w Gliwicach.
18. Nagrodzony uczestnik konkursu będzie zobowiązany do podpisania oświadczenia
o przekazaniu autorskich praw majątkowych do zdjęcia na rzecz Organizatora
i wyrażeniu zgody na wykorzystanie zdjęcia do celów promocyjnych Aeroklubu
Gliwickiego na wszystkich polach eksploatacji.
19. Przesłanie zdjęcia jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

