Regulamin

TATA I JA.
Konkurs fotograficzny z Albertem
1. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu „TATA I JA. Konkurs z Albertem” (zwanego dalej Konkursem) są:
Wydawnictwo Zakamarki Sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu, ul. Romana Maya 1, www.zakamarki.pl
oraz
Stowarzyszenie Nowe Horyzonty
z siedzibą w Warszawie, ul. Zamenhofa 1, www.kinodzieci.pl
(zwane dalej łącznie Organizatorem).
2. Przedmiot Konkursu i warunki uczestnictwa
a) Przedmiotem Konkursu jest wykonanie zdjęcia ukazującego relację Tata – Dziecko, do którego
inspiracją mają być książki Gunilli Bergström o Albercie Albertsonie oraz film animowany
„Hokus-pokus, Albercie Albertsonie”.
b) Uczestnikiem Konkursu może być Tata z Dzieckiem do lat 10. Tata i Dziecko tworzą Drużynę.
Każdy Tata może stworzyć tyle Drużyn, ile ma Dzieci w wieku do 10 lat. Każda Drużyna może
przesłać jedno zdjęcie, zwane dalej Pracą Konkursową.
c) Albert dużo czasu spędza z tatą. Razem się bawią, rozmawiają, wspierają, mają wspólne
obowiązki i swoje codzienne rytuały. Celem Pracy Konkursowej ma być opowiedzenie przez
uczestników Konkursu o ich własnej relacji Tata – Dziecko, pokazanie wspólnych zajęć, pasji, radości
czy nudy. Może to być zarówno życie codzienne, jak i wyjątkowe chwile. Pracę Konkursową należy
odnieść do książek o Albercie według wzoru w Formularzu Zgłoszeniowym.
d) Zdjęcie musi mieć format JPEG. Długość dłuższego boku powinna się mieścić pomiędzy
750 a 1050 pikseli, a wielkość pliku nie może przekraczać 2 MB.
e) Każdej Pracy Konkursowej powinien towarzyszyć wypełniony Formularz Zgłoszeniowy
zawierający następujące dane:
TATA I JA. Konkurs fotograficzny z Albertem
Imię i nazwisko Taty: …………………………….
Imię i nazwisko Dziecka: …………………………….
Wiek Dziecka: …………………………….
Tytuł zdjęcia: …………………………….
W tej książce Albert i jego tata przeżywali podobną sytuację:
…………………………….…………………………….
ALBO
Książka, w której Albert i jego tata mogliby przeżyć podobną sytuację, powinna nosić tytuł:
…………………………….…………………………….
f) Mail z wklejonym i uzupełnionym Formularzem Zgłoszeniowym oraz załączoną Pracą
Konkursową należy przesłać na adres: promocja@zakamarki.pl w terminie do 15 lutego 2016 roku.

3. Ocena Prac Konkursowych, ogłoszenie wyników i nagrody
a) Prace Konkursowe zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora.
b) Jury wybierze najciekawsze Prace Konkursowe, które zostaną uhonorowane nagrodami
książkowymi i filmowymi ufundowanymi przez Wydawnictwo Zakamarki i festiwal Kino Dzieci.
c) Nagrodzeni uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową.
d) Nagrody zostaną wysłane do laureatów drogą pocztową. Warunkiem wysłania nagrody jest
podanie pełnych danych adresowych i numeru telefonu po otrzymaniu maila informującego o
wygranej.
e) Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej 24 lutego 2016 roku na stronach
internetowych i portalach społecznościowych Organizatora.
f) Zwycięskie Prace Konkursowe zostaną opublikowane na stronach internetowych oraz portalach
społecznościowych Organizatora.
4. Inne postanowienia
a) W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich rodziny.
b) Rozstrzygnięcie Jury jest ostateczne i uczestnikom nie przysługuje odwołanie.
c) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu i Regulaminie Konkursu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. O zmianach będzie informował
na swoich stronach: www.zakamarki.pl i www.kinodzieci.pl.
d) Zgłaszając się do Konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie
z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie Pracy
Konkursowej, swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania oraz informacji o otrzymanej
nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora
oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu
oraz promocji Konkursu.
e) Zgłaszając się do Konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych oraz Pracy Konkursowej do celów Konkursu oraz do usprawiedliwionych celów
administratora danych, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.
f) Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia oświadcza, że przysługują mu wyłączne
i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do przesłanej Pracy Konkursowej.
g) Uczestnik upoważnia Organizatora do nieodpłatnego korzystania z Pracy Konkursowej
(w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności, choć
niewyłącznie, w wydawnictwach i pozostałych mediach Organizatora, w zakresie wszystkich pól
eksploatacji.
h) Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z Pracy Konkursowej
zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie
jej na stronie internetowej, portalach społecznościowych oraz w innych przypadkach publicznego
jej udostępniania.
i) Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników praw
autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnik Konkursu zwalnia Organizatora
od wszelkich roszczeń z tytułu powyższych.

