Regulamin Konkursu Fotograficznego „Izolacja profesjonalna”
1. Organizatorem konkursu jest firma K-FLEX POLSKA Sp. z o.o., 81-154 Gdynia, ul.
Pucka 112 tel. 58 7822272.
2. Celem konkursu jest pokazanie izolacji technicznych zamontowanych we właściwyprofesjonalny sposób przez firmy, które starają się systematycznie podnosić swoje
kwalifikacje w tym zakresie.
3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich firm wykonawczych/montażowych, posługujących się
w swojej pracy produktami oferowanymi przez Organizatora (Kauczukowe izolacje
techniczne, materiały akustyczne, akcesoria K-FLEX).
4. Każdy z autorów może nadesłać do 10 fotografii.
5. Prace należy nadsyłać jedynie poczta elektroniczną przez Internet.
6. Technika wykonania prac oraz sprzęt jest dowolny.
7. Prace w formacie .jpg należy nadsyłać na adres foto@k-flex.pl w formie załączników
do listu elektronicznego.
8. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą
dyskwalifikowane.
9. W treści, maila/listu elektronicznego należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, adres
autora, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia, nazwę fotografowanego obiektu,
miejsce dokonania zdjęcia, oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz
zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z zał.1 do niniejszego regulaminu.
10. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność
organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.
11. Zdjęcia należy nadsyłać od 04.08.2011 do 04.12. 2011 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
09.12.2011 r.
12. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
13. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.
14. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Organizatora.
15. Nagrodzone prace będą opublikowane w witrynie www.k-flex.pl będącą własnością firmy
K-Flex Polska Sp. z o.o.
16. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym i bezterminowym udzieleniem
prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku
w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w
innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań firmy
K-Flex Polska Sp. z o.o.
17. Organizatorzy przewidują 1 nagrodę główną: „profesjonalny cyfrowy aparat
fotograficzny” oraz 2 równorzędne nagrody dodatkowe: cyfrowe aparaty fotograficzne.
Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
18. Nagrody przesłane zostaną laureatom na koszt organizatorów w okresie 14 dni od daty
ogłoszenia wyników konkursu lub zostaną dostarczone osobiście przez przedstawiciela
organizatora.
19. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna
interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
21. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na
przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w
celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.
29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./. Osoby uczestniczące w konkursie
potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia
zgodnie z zał.1 do niniejszego regulaminu.

Zał 1.
1. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych przez organizatora. Organizator zobowiązuje się do nie przekazywania
danych osobowych uczestnika żadnym podmiotom trzecim.
2. W ramach przystąpienia do konkursu uczestnik oświadcza, że:
 Posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do fotografii
konkursowej
 Zgłoszona do konkursu fotografia nie narusza praw osób trzecich, w
szczególności praw majątkowych i osobistych, a także praw autorskich innych
podmiotów.
 Posiada zgodę osób, których wizerunek utrwalono na fotografii konkursowej i
jest uprawniony do wykorzystania tego wizerunku, opublikowania go i
publicznej prezentacji.
 Udziela Organizatorowi konkursu, bezterminowej i nieodpłatnej zgody na
korzystanie z fotografii konkursowej w celu jej publikacji w formie wystaw, na
stronie internetowej oraz materiałach promocyjnych, bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych.
3. W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń
wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw osobistych przez
uczestnika uczestnik zobowiązany będzie, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, do
pokrycia wszelkich szkód oraz roszczeń odszkodowawczych.

Data i podpis uczestnika
…………………………

