I.

Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu „Senior Działkowiec”, zwanego dalej „Konkursem” Stowarzyszenie MANKO zwanymi
dalej „Organizatorem”.
II. Cel i tematyka konkursu
Celem Konkursu jest aktywizacja Seniorów, poprzez propagowanie aktywności i pasji, poprzez zajmowanie się i
uprawianie działki, ogródka czy roślin domowych i prezentowanie owoców swojej pracy na łamach „Głosu
Seniora”. Celem jest uświadomienie społeczeństwa, że osoby 60+ wciąż są aktywne i mają swoje pasje.
III. Uczestnicy konkursu
Konkurs " Senior Działkowiec " adresowany jest do wszystkich, którzy chcą zaprezentować zdjęcia lub opisy
swoich pupili na łamach ogólnopolskiego „Głosu Seniora”.

I.

Zgłaszanie prac
1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres
konkurs@manko.pl Zdjęcie musi być w formacie JPG, a wielkość pliku nie może przekroczyć 500 KB.
2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia.
3. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:
• dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres),
• numer telefonu, adres e-mail,
• plik JPG podpisany ma być nazwiskiem z kolejnym numerem fotografii np. Kowalski1, Kowalski2, a nie
numerem nadanym przez aparat fotograficzny.
• dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres),
• numer telefonu, adres e-mail,
• plik JPG podpisany ma być nazwiskiem z kolejnym numerem fotografii np. Kowalski1, Kowalski2, a nie
numerem nadanym przez aparat fotograficzny.

4. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do odwołania.
5. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
6. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
Zamieszczenie fotografii lub opisów na łamach ogólnopolskiego „Głosu Seniora” z udzieleniem Organizatorowi
przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez
Uczestnika Konkursu na stronie www, funpage FB oraz wszelkich materiałach promocyjnych promujących
działalność pro-seniorską Organizatora.

Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób
trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba
przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, uprawnienia do
wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków oraz zgodę autora fotografii w zakresie opisanym w punkcie
6 powyżej. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw
określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty
poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od
wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
IV. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu
1.Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną, jakość i
oryginalność nadesłanych zdjęć.
3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierać będzie prace, które ukażą się w ogólnopolskim „Głosie Seniora”.
5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
6. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione drogą elektroniczną.

V. Nagrody
1. Autorzy zdjęć i opisów opublikowanych w magazynie „Głos Seniora” otrzymają:


Nagrody niespodzianki.

VI. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.gloseniora.org
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa
polskiego.
3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach
wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).
4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków
niniejszego regulaminu.

