Regulamin konkursu:
§1
1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Cavaliada Lublin 2017 – święto polskich koni”
jest kwartalnik Hodowca i Jeździec.
2. Celem konkursu jest pokazanie poprzez fotografię udziału polskich koni w Cavaliadzie
Lublin podczas prawdziwego jeździeckiego święta.
3. W konkursie może wziąć udział każdy niezwiązany zawodowo z fotografią.
§2
1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie
elektronicznej na adres jakubowska@hij.com.pl
2. Uczestnik
może
zgłosić
do
konkursu
maksymalnie
dwa
zdjęcia.
W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące
informacje: dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres), numer telefonu, adres email, tytuł fotografii, data i miejsce wykonania fotografii (zdjęcie musi być wykonane w
dniach od 2 do 5 lutego 2017 roku, podczas trwania Cavaliady Lublin).
3. Plik JPG musi być podpisany imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu

§3
1. Zgłoszenia prac będą przyjmowane od 2 do 10 lutego 2017 r.
2. Zdjęcia
zostaną
opublikowane
na
https://www.facebook.com/hodowcaijezdziec

stronie

organizatora

na

Facebook

3. Praca, która do dnia 28 lutego 2017 roku uzyska najwięcej polubień, otrzyma wyróżnienie w
konkursie.

§4
1. Uczestnikiem konkursu może być tylko autor zdjęcia.
2. Tematem fotografii są wydarzenia związane z polskimi końmi, mające miejsce podczas
trwania Cavaliady Lublin 2017.
3. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu nie będą oceniane.

§5
1. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z;
 wyrażeniem zgody na udzielenie organizatorowi nieodpłatnej i bezterminowej licencji
na umieszczenie zdjęć wykonanych przez uczestnika konkursu na łamach czasopisma, na
stronie www organizatora oraz na portalach społecznościowych,

 udzieleniem prawa do bezpłatnego wykorzystania zgłoszonych fotografii do celów
marketingowych kwartalnika Hodowca i Jeździec.

§6
1. Uczestnik konkursu może zgłosić wyłącznie prace konkursowe, które nie będą naruszać
ani zagrażać prawom podmiotów trzecich w szczególności nie będą naruszać majątkowych i
osobistych praw autorskich, oraz takie co do których dysponuje zgodami osób, których
wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnieniami do wyrażania zgody na
wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w §5.
2. W przypadku wystąpienia przez podmiot trzeci z roszczeniami, uczestnik konkursu jako
podmiot wyłącznie odpowiedzialny, zrekompensuje organizatorowi, wszelkie koszty
związane z roszczeniami, zwalniając organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną
z tego tytułu.
3. Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), wyłącznie w celach związanych z
konkursem. Administratorami danych osobowych jest organizator. Uczestnik konkursu ma
prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
§7
1. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu
2. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez
organizatora.
3. Jury dokonuje oceny, biorąc pod uwagę wartość artystyczną, jakość i oryginalność
nadesłanych fotografii.
4. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy nagrodzone prace.
5. Jury wybierze również prace wyróżnione – o liczbie tych prac Jury zadecyduje podczas
obrad.
6. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
7. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie i drogą
mailową.
8. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronach www i w portalach społecznościowych
kwartalnika Hodowca i Jeździec oraz Polskiego Związku Hodowców Koni.
§8
Nagrody
Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody:
- za zajęcie I miejsca – roczna prenumerata kwartalnika Hodowca i Jeździec+publikacja
zdjęcia na łamach pisma
- za zajęcie II miejsca i III miejsca – półroczna prenumerata kwartalnika Hodowca i
Jeździec+publikacja zdjęcia na łamach pisma
- 7 wyróżnień – wiosenny numer kwartalnika Hodowca i Jeździec+publikacja zdjęcia na
łamach pisma
§9
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie

przepisy kodeksu cywilnego i prawa autorskiego.
2. Zgłoszenie fotografii do Konkursu i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego Konkursu jest
jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu warunków niniejszego regulaminu.

