REGULAMIN KONKURSU
NA NAJLEPSZE ZDJĘCIE Z SUWAŁKI BLUES FESTIVALU 2018

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Konkursu jest Suwalski Ośrodek Kultury.
1.2. Konkurs trwa od 05.07.2018 r. - 20.07.2018 r.
1.3. Zadaniem konkursowym jest zgłoszenie jednego zdjęcia wykonanego podczas Suwałki Blues Festival'u
2018 w taki sposób aby jak najlepiej uchwycić atmosferę festiwalu, klimat, ludzi, gwiazdy.
§ 2. ZASADY UCZESTNICTWA
2.1. W Konkursie może brać udział osoba fizyczna zwana dalej Uczestnikiem, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych (osoby pełnoletnie).
2.2. Uczestnik rozpoczyna udział w Konkursie poprzez zgłoszenie jednego zdjęcia konkursowego.
2.3. Zdjęcie nie powinno mieć rozmiaru większego niż 2 MB i powinno być zapisane w pliku elektronicznym
jpg.
2.4. Zgłoszenia zdjęć do Konkursu można dokonać wypełniając przy tym specjalny formularz zgłoszeniowy
(podając tytuł zdjęcia, swoje imię i nazwisko, adres, telefon, mail). Formularz zgłoszeniowy oraz
regulamin będą dostępne na stronie www.suwalkiblues.com (dalej jako stronie SBF) od momentu
ogłoszenia konkursu. Zdjęcia konkursowe wraz z załączoną kartą zgłoszenia należy nadesłać mailem na
adres: festival@suwalkiblues.com
2.5. Zdjęcie należy opisać pełnym imieniem i nazwiskiem zgłaszającego oraz tytułem zdjęcia (np.:
jan_kowalski_tytuł.jpg).
2.6 Zdjęcia należy przesyłać umieszczając w tytule maila ,,KONKURS NA NAJLEPSZE ZDJĘCIE Z SBF
2018’’ do dnia 20 lipca 2018 r.
2.7. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o decyzji jury na stronie SBF: www.suwalkiblues.com w
pierwszej połowie sierpnia 2018.
2.8. Ostateczna decyzja o wygranej należy do Organizatorów konkursu. Organizator powoła niezależne Jury,
które oceni zgłoszone zdjęcia, wyłoni laureatów i umieści nagrodzone zdjęcia na stronie internetowej
SBF oraz na oficjalnym festiwalowym profilu facebooka (www.facebook.com/sbfest)
2.9. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac niespełniających wyżej
wymienionych wymogów.
§ 3. PRAWA AUTORSKIE I DANE OSOBOWE
3.1. W Konkursie mogą brać udział jedynie propozycje zdjęć będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej
Uczestników, nienaruszające praw osób trzecich oraz wolne od wad prawnych.
3.2. Z chwilą zgłoszenia zdjęcia do Konkursu Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie tego
zdjęcia przez Organizatora (do celów związanych z promocją konkursu, np. ogłoszenie wyników).
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3.3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez
organizatora jego danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r o
ochronie danych osobowych oraz z unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).
3.4. Zgłaszając zdjęcie do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że jest jego autorem oraz posiada wszelkie prawa
do zgłoszonego zdjęcia. W przypadku zakwestionowania praw do zdjęcia przez inną osobę, zostanie ono
usunięte z Konkursu. W przypadku naruszenia praw autorskich odpowiedzialność ponosi zgłaszający
zdjęcie do Konkursu.
3.5. Zgłaszane do Konkursu zdjęcia nie mogą naruszać prawa ani dóbr osobistych osób trzecich i ogólnie
przyjętych norm obyczajowych. Nie mogą też zawierać treści rasistowskich, faszystowskich,
obscenicznych i powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne. Niedopuszczalne jest aby zdjęcia
obrażały uczucia innych osób, a w szczególności uczucia religijne.
§ 4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
4.1 . Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników Suwałki Blues Festival jest Suwalski
Ośrodek Kultury, z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Papieża Jana Pawła II 5.
4.2 Administrator danych osobowych powołał inspektora danych osobowych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:
dorota.sklodowska@soksuwalki.eu,
4.3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji Suwałki Blues Festival w celach
podatkowych, a także w celach promocyjnych i marketingowych Suwałki Blues Festival.
4.4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, na podstawie art. 6 ust.1 lit.. a RODO, ale jest
niezbędne do udziału w Suwałki Blues Festival.
4.5. Uczestnik Suwałki Blues Festival ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem
przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4.6. Uczestnik Suwałki Blues Festival zezwala na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie
swojego wizerunku przez Suwalski Ośrodek kultury na potrzeby organizacji, dokumentacji i promocji
Suwałki Blues Festival.
4.7. Organizator oświadcza, iż dane uczestników Suwałki Blues Festival nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
4.8. Dane uczestników Suwałki Blues Festival nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem
sytuacji przewidzianych przepisami prawa.
4.9. Dane uczestników Suwałki Blues Festival będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
wyżej określonych celów.
4.10. Uczestnikom Suwałki Blues Festival przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

§ 5. NAGRODY
5.1. Organizator przewidział następujące nagrody: bilety na Rozgrzewkę SBF 2019 oraz koncert otwarcia
SBF 2019.
5.2. O przyznaniu nagród zadecyduje jury, powołane przez organizatora.
5.3. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną. Decyzja o przyznaniu nagrody jest ostateczna.

§ 6. REKLAMACJE
Decyzja o wygranej nie podlega reklamacji.
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§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich
wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatorów konkursu i jest ostateczna.
7.2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych
czynności konkursowych oraz specyfikacji nagród. W takim przypadku zobowiązany jest niezwłocznie
podać informacje o tych zmianach na stronach internetowych.
7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie ma kodeks cywilny oraz ustawa z
dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
7.4. Informacje o konkursie dostępne są na stronie: www.suwalkiblues.com , wszelkich informacji udziela
Pani Magdalena Tumialis pod numerem telefonu:87 563 51 82 mail: magdalena.tumialis@soksuwalki.eu
7.5.Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, przerwania lub odwołania Konkursu, w przypadku
braku, bądź niskiego zainteresowania Konkursem, w szczególności niewielkiej liczby Uczestników, którzy
zgłoszą swój udział.
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