Regulamin konkursu fotograficznego „Pierwsza praca - rozwiń
skrzydła” organizowanego w ramach akcji letniej „Na fali pierwszej
pracy” wchodzącej w skład programu edukacyjnego „Kultura
bezpieczeństwa”
I. "Organizator"
Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku przy ul. Okopowej 7, 80-819 Gdańsk, NIP: 583-2094-706.
II. "Uczestnik"
1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna poniżej 27 roku
życia, która:
A) zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem pracowników i członków
firmy Organizatora, oraz członków ich rodzin, jak również innych osób biorących bezpośrednio
lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu,
B) nie zajmuje się profesjonalnie fotografiką, w szczególności: nie prowadzi działalności
gospodarczej związanej ze świadczeniem usług fotograficznych i/lub nie świadczy ww. usług
na dowolnej podstawie prawnej oraz nie posiada wyższego wykształcenia w zakresie
fotografiki,
C) w okresie od 05 maja do 05 lipca 2016 r. wypełni formularz zgłoszeniowy zamieszczony
na stronie: www.nafalipierwszejpracy.pl lub www.gdansk.pip.gov.pl i prześle go na adres
mailowy: nafalipierwszejpracy@gdansk.pip.gov.pl
2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za uprzednią, pisemną
zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych. Skan takiej zgody należy wysłać na adres:
nafalipierwszejpracy@gdansk.pip.gov.pl wraz ze zgłoszeniem do konkursu.
III. CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 05 maja 2016 r. i trwa do 05 lipca 2016 r. włącznie.

IV. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU
Wykonanie fotografii odzwierciedlającej hasło „ Pierwsza praca – rozwiń skrzydła”. Celem
konkursu jest:
1. popularyzowanie problematyki ochrony pracy oraz zwrócenie uwagi na zagrożenia
związane z pierwszą pracą,
2. zaangażowanie społeczności do promowania kultury bezpieczeństwa pracy,
3. rozpowszechnianie idei fotografowania, jako alternatywnej formy spędzania wolnego
czasu.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Do Konkursu można zgłaszać jedynie
prace przygotowane samodzielnie, których autorem jest osoba zgłaszająca fotografie.
2. Każdy Uczestnik w Konkursie powinien wypełnić formularz konkursowy zamieszczony
na stronie: www.nafalipierwszejpracy.pl lub www.gdansk.pip.gov.pl i przesłać go na adres
mailowy: nafalipierwszejpracy@gdansk.pip.gov.pl
3. Formularz zgłoszeniowy wymaga podania następujących informacji o Uczestniku:
- imię i nazwisko,
- data urodzenia,
- adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod, miejscowość),
- telefon kontaktowy,
- adres e-mail.
3.1. Formularz powinien być wypełniony w sposób kompletny. Brak jakiegokolwiek elementu
powoduje nieuwzględnienie w Konkursie nadesłanego zgłoszenia.
3.2. Złożenie wypełnionego formularza konkursowego jest równoznaczne z oświadczeniem,
iż:



zgłoszona do Konkursu praca fotograficzna jest autorstwa Uczestnika i przysługuje
mu do niej całość praw autorskich,
uczestnik posiada zgodę osób widniejących na przesłanych fotografiach
na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w materiałach
promocyjnych związanych z Konkursem, także podawanych do publicznej wiadomości
na portalach internetowych, w wydawnictwach Organizatora, oraz wykorzystywanie ich
w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.

3.3. Z chwilą doręczenia pracy konkursowej Organizatorowi, Organizator nabywa licencję
niewyłączną
upoważniającą
Organizatora
do
nieodpłatnego
korzystania
z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:







wykorzystania na stronie internetowej organizatora,
wystawienia odbitki fotografii w ramach wystawy pokonkursowej,
umieszczenia reprodukcji fotografii w formie pocztówki w celu promocji akcji „Na fali
pierwszej pracy”,
wielokrotne publikowanie (oraz publikowanie imienia, nazwiska i miejsca
zamieszkania Uczestnika) w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem
(tegorocznej i każdej następnej edycji),
w wydawnictwach Organizatora, a także na stronach internetowych,
oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.

3.4. Uczestnik Konkursu wysyłając formularz oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin
Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.
3.5. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 1 (jedną) fotografie. Fotografia
powinna zostać zgłoszona jednocześnie z formularzem zgłoszeniowym.

3.6. Zgłoszone do Konkursu fotografie muszą być w formacie JPG, a wielkość przesyłanego
pliku nie może przekroczyć 7 MB. Uczestnik nagrodzonej pracy zobowiązuje się do przesłania
na prośbę Organizatora zdjęcia w rozdzielczości pozwalającej na wydruk dobrej jakości
na potrzeby wystawy konkursowej (min. 2000x3000 pikseli).
3.7. Zabronione jest składanie prac sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami - takie
zgłoszenia nie będą brały udziału w Konkursie. O tym, że praca narusza powyższe zasady
decyduje ocena Organizatora.
3.8. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane
i nie wygrały żadnego innego Konkursu Fotograficznego.
3.9. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć, które nie spełniają warunków
Konkursu.
3.10. Zgłoszenie w formie elektronicznej następuje poprzez przesłanie formularza
zgłoszeniowego wraz z pracą konkursową na adres mailowy: nafalipierwszejpracy@
gdansk.pip.gov.pl

IV. OCENA FOTOGRAFII BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE.

4.1. Jury powołane przez Organizatora wyłoni laureatów Konkursu, którzy przesłali
najciekawsze prace fotograficzne. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składu Jury
w trakcie trwania Konkursu.
4.2. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 15 lipca 2016 r.
4.3. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.

V. NAGRODY W KONKURSIE.

5.1. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach.
5.2. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane Laureatom Konkursu w dniu 15 lipca 2016 r.
na inauguracji rozpoczęcia akcji „Na fali pierwszej pracy”.
5.3. Poza nagrodą rzeczową Laureat otrzyma dodatkowo nagrodę w postaci opublikowania
pracy konkursowej w formie pocztówki i rozpowszechnienia jej w celu promocji akcji letniej
„Na fali pierwszej pracy”. Dla zwycięscy zostanie zorganizowana wystawa prezentująca jego
prace. Termin wystawy, zakres tematyczny prac i sposób przeprowadzenia wystawy będzie
ustalony z Laureatem konkursu.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA.

6.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub opóźnione otrzymanie
od Uczestnika formularza z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn
leżących po stronie administratora serwera.

6.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników
postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie
sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi
obyczajami albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie
dla zdrowia lub życia i ludzi zwierząt. Organizator zastrzega sobie ponadto prawo
do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku
z niespełnieniem przez danego Użytkownika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.
6.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku braku odbioru nagrody z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika Konkursu.
6.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody
w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
6.5. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela
gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do producenta
nagrody lub sprzedawcy.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

7.1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej: www.nafalipierwszejpracy.pl oraz na stronie: www.gdansk.pip.gov.pl
7.2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani
za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób.
7.3. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu, Uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy
Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.
7.4. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych
Organizatora. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2435) jest Okręgowy
Inspektorat Pracy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Okopowej 7. Dane osobowe przetwarzane
są w celu przeprowadzenia Konkursu w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec
Uczestników. Informacje dotyczące Uczestników mogą być przekazane do Urzędu
Skarbowego, kurierowi dostarczającego nagrodę oraz innym uprawnionym organom,
na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu
do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania
lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne
w celu otrzymania nagrody w Konkursie.
7.5. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane wymienione w regulaminie
zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.

