REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „MAXujemy OSP”
ZORGANIZOWANEGO PRZEZ AEDMAX.PL Sp. z o. o.
I. Przepisy ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu fotograficznego „MAXujemy
OSP” (zwanego dalej „Konkursem”), w tym w szczególności:
a) Zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie;
b) Harmonogram Konkursu;
c) Zasady rozstrzygnięcia Konkursu;
d) Nagrody przyznawane w Konkursie
2.
Organizatorem
konkursu fotograficznego i fundatorem nagród
AEDMAX.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwany dalej „Organizatorem”).

jest

firma

3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Konkurs adresowany jest do wszystkich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Polsce.
Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć w karcie zgłoszenia pisemną zgodę rodziców
lub prawnych opiekunów na udział w konkursie.
5. Celem konkursu jest:
a) rozpowszechnianie wiedzy o defibrylacji oraz pierwszej pomocy
b) zaktywizowanie OSP w celu zwrócenia uwagi mieszkańcom, na istotę obecności
defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej.
6. Nadesłanie prac konkursowych
w niniejszym regulaminie.

oznacza

akceptację

jego

warunków

wyrażonych

7. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
8. Konkurs wygrywa jednostka, która wykona zdjęcie napisu AED <serce> MAX ułożonego
z największej liczby osób. W przypadku dwóch zdjęć z tą samą ilością osób - o wygranej
zadecyduje walor wizualny.
9. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie są ponoszone przez Uczestników.
10. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną formą
przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
11. Nagród w Konkursie nie można zamieniać na inne nagrody, ani na ekwiwalent pieniężny.
12. Laureaci konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

II. Przepisy dotyczące prac
2.1 Każda z jednostek może zgłosić w konkursie nieograniczoną ilość zdjęć wyłącznie w wersji
elektronicznej. Należy dołączyć zgodę na wykorzystanie wizerunku każdej osoby, która pojawia
się na zdjęciach.
2.2 Zdjęcia powinny być zapisane w formacie *.jpg w rozdzielczości minimum 1024x768 pikseli.
Technika wykonania zdjęć – dowolna. Zalecamy z lotu ptaka.
2.3 Zdjęcie należy przesłać na adres konkurs@aedmax.pl w tytule podając “MAXujemy OSP”.
W załączniku należy załączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz zgody na wykorzystanie
wizerunku wszystkich osób pojawiających się na zdjęciu.
2.4 Zdjęcia bez karty zgłoszenia i zgód na wykorzystanie wizerunku wszystkich osób nie będą
brały udziału w konkursie.
2.5 Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszystkich nadesłanych fotografii
w publikacjach związanych z konkursem oraz w innych celach promocyjno-reklamowych.
2.6 Uczestnik konkursu składając swój podpis na karcie zgłoszenia oświadcza, że:
a) posiada pełnię praw autorskich do fotografii, jak i przenosi nieodpłatnie
na Organizatora autorskie prawa majątkowe do wyłącznego, nieograniczonego
w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania pracą konkursową w całości
i we fragmentach w kraju i za granicą oraz udziela Organizatorowi wyłącznego prawa
zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych,
b) posiada zgody wszystkich osób pojawiających się na zdjęciu na rozpowszechnianie
ich wizerunku,
c) przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie pola eksploatacji
o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach w tym
w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową,
wystawiania, udostępniania na stronie internetowej Organizatora i w portalach
internetowych oraz we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez
względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu, jak również
edycji i modyfikacji pracy konkursowej.

III. Terminarz
3.1. Termin nadsyłania prac upływa dnia 16 września o godz. 23:59.
3.2. Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
3.3. Oceny zdjęć i wyboru nagrodzonych i wyróżnionych dokona powołana przez Organizatora
komisja konkursowa.
3.4. Ocena prac odbędzie się do dnia 30 września. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega
weryfikacji.
3.5. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni do dnia 10 października drogą
elektroniczną.
3.6. Wyniki konkursu zostaną również zamieszczone na stronie internetowej www.aedmax.pl
IV. Nagrody
4.1. Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych dla:
I miejsca: Terapeutyczny AED Philips FRx w walizce Peli 1200 - 7500 zł
II miejsca: Manekin Laerdal Little Anne QCPR - 1660 zł
III miejsca: Latarka PELI Little ED 3610 LED zone - 300 zł
4.2. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania którejś z nagród w konkursie.
V. Dane osobowe
5.1 Przystępując do konkursu, każdy jego uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia konkursu z jego
udziałem. Zgoda jest dobrowolna, jest jednak niezbędna dla udziału w konkursie.
5.2 Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Osoby, których dotyczą
w/w dane, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania
albo usunięcia.
5.3 Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony
danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji Konkursu
z udziałem danego uczestnika oraz celów konkursu, ewentualnego dostarczenia nagrody
oraz umieszczenia danych osobowych Uczestnika na liście laureatów konkursu, a także
w zakresie niezbędnym dla wykonywania przez Organizatora uprawnień wynikających
z przekazanych przez Uczestnika prawa autorskich.

5.4 W/w dane będą także udostępniane podmiotom związanym z konkursem i jego tematyką,
w szczególności w zakresie i celu związanym z realizacją konkursu, a także prezentacją jego
Uczestników i Laureatów oraz ich prac konkursowych.

VI. Postanowienia końcowe
6.1 Wszelkie wątpliwości
Organizator.

dotyczące

interpretacji

postanowień

Regulaminu

rozstrzyga

6.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. W przypadku zmiany
Regulaminu, zmiana wraz z datą publikacji, będzie niezwłocznie zamieszczona na stronie
internetowej Organizatora, a Uczestnicy informowani o tym fakcie drogą elektroniczną.
6.3 W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych
właściwych ustaw.

KONTAKT:
1. Regulamin, karty zgłoszeń i zgody na wykorzystanie wizerunku można pobrać ze strony
http://aedmax.pl/maxujemy-osp/
2. Szczegółowych informacji można uzyskać pod e-mail: konkurs@aedmax.pl
3. Załączniki: karta zgłoszenia, zgoda na wykorzystanie wizerunku.

