Regulamin „FOTO – KONKURS”.
Sekcja fotograficzna Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie „ANTYKLIKA”
zrzeszająca miłośników fotografii cyfrowej edytuje cykliczne konkursy fotograficzne w
oparciu o materiały własne oraz publikowane w internecie.
1. Konkursy mają charakter poznawczy, edukacyjny i kreujące elementy zabawy i
współzawodnictwa. Zasady konkursów nie wpływają na określone negatywne zachowania
uczestników, nie zmuszają do jakichkolwiek zakupów i czynności, a dane osobowe
uczestników nie zostaną wykorzystane do innych celów aniżeli komunikacja konkursowa.
2. Formy emisji konkursu: w mediach (internet, strona www) oraz w postaci plakatowej.
3. Rodzaje konkursów:
a/ konkurs podstawowy cotygodniowy,
b/ konkurs wiodący trwający zazwyczaj dłużej niż miesiąc.
4. Zasady konkursu:
a/ Stowarzyszenie będzie publikować konkursowe plansze w formie zdjęcia (zdjęć),
przedstawiające wybrany obiekt lub atrakcję turystyczną z dołączonym pytaniem
konkursowym, zazwyczaj tematycznie związanym ze zdjęciem.
b/ Uczestnik konkursu, chcący wziąć w nim udział winien udzielić prawidłowej odpowiedzi
na zadane pytanie. W zależności od skali trudności poznawczej przedstawionego na zdjęciu
obiektu, oczekiwać będziemy odpowiedzi w formie opisowej (np. zdjęcie przedstawia Pałac
Kultury w Warszawie) lub testowej w postaci wyboru jednej z trzech odpowiedzi, w których
jedna będzie właściwa, bądź inne zaproponowane w konkursie rozwiązania. Nie ukrywamy,
że niektóre zdjęcia da się zidentyfikować po starannej lekturze w internecie lub w
poradnikach książkowych. To ma być twórcze poszukiwanie odpowiedzi a zarazem
kształcące i poznawcze.
5. Nagrody. Wśród uczestników, którzy prześlą w określonym terminie na wskazany adres
prawidłową odpowiedź, Komisja Konkursowa Stowarzyszenia rozlosuje nagrody:
a/ w konkursie podstawowym, cotygodniowym nagrodę pieniężną lub bon towarowy o
wartości minimum 50 zł bądź nagrodę rzeczową. Mogą też być nagrody dodatkowe, np. w
formie książek za kolejne miejsca w konkursie.
b/ w konkursie wiodącym nagrody zazwyczaj będą miały większą wartość, głównie w formie
zaproszenia do skorzystania z określonych świadczeń fundowanych przez Stowarzyszenie lub
sponsora konkursu. (np. pobyty w hotelu, wycieczki, zaproszenia, itp.).
Organizator konkursu wiodącego może uzależnić udział w losowaniu nagrody od udziału w
określonej ilości konkursów podstawowych czy spełnienie innych określonych warunków.
Organizator konkursu może w celach wyłącznie poznawczych i statystycznych dołączyć do
pytania inny warunek uczestnictwa w konkursie, np. ocenić skalę trudności konkursu dla
uczestnika, wiek, preferencje, itp.
6. W każdym konkursie mogą wziąć udział osoby dorosłe, młodzież oraz dzieci (dzieci za
wiedzą rodziców lub opiekunów).
7. Odpowiedzi należy przesyłać drogą elektroniczną na podaną skrzynkę e-mail:
konkursy.antyklika@bielsko.net.pl lub listownie na adres Stowarzyszenia. Wysyłając
odpowiedź jednocześnie wyrażasz zgodę na gromadzenie Twoich danych kontaktowych
związanych z edycją konkursów.
8. Do przesłanej odpowiedzi należy dołączyć swoje dane identyfikacyjne: pseudonim lub
hasło (składające się z 10-ciu znaków: 5 liter + 5 cyfr) oraz miejscowość zamieszkania. W
zależności od formy przesyłania odpowiedzi (list, e-mail, telefon) należy dołączyć numer
telefonu lub adres e-mail dla umożliwienia kontaktu. Dziecko poniżej 18 lat musi podać swój
1

wiek oraz oświadczyć, że bierze udział w konkursie za wiedzą rodziców lub opiekunów –
warunek konieczny.
9. Podanie prawidłowego rozwiązania oraz wyniki losowania nagrody (nagród)zostaną
opublikowane na stronie Stowarzyszenia w zakładce „Konkursy” – pod odpowiednim
numerem zadania konkursowego. Losowanie odbywa się zazwyczaj w poniedziałek, w
siedzibie Stowarzyszenia komisyjnie z udziałem co najmniej dwóch Członków
Stowarzyszenia.
10. Komisja Konkursowa losuje zwycięzcę konkursu oraz osoby rezerwowe. Po
wylosowaniu Komisja konkursowa zawiadamia zwycięzcę o wygranej i prosi o spełnienie
kilku podstawowych kryteriów, a mianowicie:
- oświadczyć, że wysłała prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe,
- wyrazić zgodę na otrzymanie nagrody osobiście lub przekazać osobie innej,
- uzupełnić danych teleadresowe: Imię i Nazwisko, adres zamieszkania, numer konta
bankowego (w celu przelania nagrody pieniężnej). Nagroda pieniężna może zostać przesłana
przekazem pocztowym po potraceniu kosztów przesyłki. Niezbędne dane teleadresowe są
pomocne tylko do kontaktu z osobą, która wylosowała nagrodę i są niezwłocznie niszczone.
Umieszczone w protokole konkursowym dane teleadresowe, (jako dokument księgowofinansowy) są archiwizowane zgodnie z obowiązującym prawem i terminami.
- zwycięzca konkursu może oświadczyć, że chce aby jego osobowe dane identyfikacyjne:
Imię, Nazwisko, adres zamieszkania były opublikowane na stronie konkursowej,
- nagroda rzeczowa w postaci zaproszenia na imprezę, wycieczkę lub w celu wykorzystania
określonego świadczenia w ustalonym terminie i związana z rezerwacją i poniesieniem
kosztów przez Organizatora lub sponsora warunkowana jest podpisaniem oświadczenia, że
musi zostać wykorzystana, inaczej poniesie koszty imprezy. Z nagrodą rzeczową, np. w
formie wycieczki wiązać się mogą obowiązki podania innych danych niezbędnych do jej
realizacji, np. data urodzenia, nr dowodu osobistego lub paszportu, itp., zgodnie z wymogami
touroperatora.
- nagroda rzeczowa w formie zaproszenia jest nagrodą na okaziciela i zwycięzca może
wskazać dowolną, wybraną przez siebie osobę lub osoby i na nie scedować prawa i obowiązki
wynikające z zaproszenia i ona lub one będą prawnymi beneficjentami nagrody.
11. Zwycięzca może odmówić przyjęcia wylosowanej nagrody w ciągu trzech dni od daty
zawiadomienia o wygranej. Odmową jest pisemne oświadczenie lub brak odpowiedzi na
zawiadomienie w ciągu trzech dni. Przyjmuje się standardową metodę komunikacji jakim jest
poczta elektroniczna (e-mail) lub SMS stanowiący jednocześnie ślad i dokument
potwierdzający.
W przypadku odmowy przyjęcia zaproszenia Komisja Konkursowa zawiadamia o wygranej
kolejną osobę rezerwowo wylosowaną. Procedura może być powtarzana.
Osoba, która spełniła kryteria otrzymania nagrody jest wpisywana do ostatecznego protokołu
konkursowego i jej dane osobowe (pseudonim lub hasło + miejscowość) zostaną zapisane na
planszy konkursowej jako zwycięzca konkursu.
12. W przypadku ewentualnego poważnego błędu edycyjnego (np. pomyłka zdjęcia, pytania,
możliwość udzielenia kilku odpowiedzi, itp.) konkurs może zostać anulowany lub
powtórzony bądź Komisja Konkursowa zastosuje inne satysfakcjonujące uczestników
rozwiązania.
13. Nagrody dla zwycięzców konkursu może także fundować osoba fizyczna lub prawna w
formie darowizny po uzgodnieniu warunków emisji. Darczyńca może zastrzec sobie
anonimowość.
14. Zwycięzca konkursu może swoją nagrodę pieniężną przekazać za naszym pośrednictwem
innej osobie fizycznej lub prawnej na podstawie swego oświadczenia i ten fakt zostanie
odnotowany w protokole konkursowym i na stronie konkursowej.
Nagrody w konkursie wiodącym są wystawiane na okaziciela lub imiennie wg życzenia.
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15. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów, czyli do
Stowarzyszenia. Uczestnicy Konkursów mogą wnioskować o zmianę warunków
konkursowych, jeżeli proponowane zmiany mogą wpłynąć na większą transparentność
kryteriów uznaniowych, wpłynąć na popularność konkursów, skale trudności, tematykę,
zwiększyć bezpieczeństwo danych identyfikacyjnych bądź mogą naruszyć przepisy RODO.
16. Wszelkie ewentualne spory wynikłe z interpretacji niniejszego regulaminu mogą być
rozstrzygane wyłącznie na drodze polubownej i negocjacyjnej.
Za Stowarzyszenie: Przedstawiciel
mgr Ryszard Wrona
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