REGULAMIN KONKURSU „SPOŁECZNA WARSZAWA”
ORGANIZOWANEGO PRZEZ SERWIS WARSZAWA.NGO.PL

1. ZAŁOŻENIA KONKURSU:
1.1. Celem Konkursu jest wybranie maksymalnie 12 zdjęć, nadesłanych przez organizacje pozarządowe,
przedstawiających działania tych organizacji na terenie Warszawy, które miały miejsce w roku 2015.
Wybrane zdjęcia będą umieszczone w kalendarzu na 2016 rok, promującym serwis warszawa.ngo.pl,
dystrybuowanym bezpłatnie jako materiał promocyjny.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1 Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „SPOŁECZNA WARSZAWA” (dalej
zwanego „Konkursem”).
2.2 Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Klon/Jawor z siedzibą w Warszawie, przy ulicy
Szpitalnej 5/5, 00-031 Warszawa, właściciel i administrator serwisu warszawa.ngo.pl (dalej zwane
„Organizatorem”).
2.3 Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej warszawa.ngo.pl
2.4 Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2.5 Zgłoszeń zdjęć do Konkursu można dokonywać w dniach od 27 października do 15 listopada 2015
włącznie, droga mailową na adres: warszawa@warszawa.ngo.pl
2.6 Kolegium redakcyjne serwisu warszawa.ngo.pl oceni zgłoszone zdjęcia w dniach od 16 do 19
listopada 2014. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 20 listopada 2015 za
pośrednictwem strony internetowej warszawa.ngo.pl oraz profilu warszawa.ngo.pl na Facebooku
(Facebook.com/warszawa.ngo).
2.7 Zgłoszenia do Konkursu dokonuje przedstawiciel/ka warszawskiej organizacji pozarządowej, zwany
dalej „Uczestnikiem”)
2.8 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz innych
podmiotów, biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie
Organizatora, w tym realizatorów i sponsorów Konkursu.
2.9 Przystępując do Konkursu, Uczestnik akceptuje w całości Regulamin i zobowiązuje się do
przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które
uprawniają go do udziału w Konkursie oraz wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości mailowych
związanych z Konkursem.

2.10 W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z redakcją serwisu
warszawa.ngo.pl: warszawa@warszawa.ngo.pl
2.11 Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej warszawa.ngo.pl
3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:
3.1 Konkurs będzie przeprowadzony w serwisie warszawa.ngo.pl oraz na profilu serwisu na Facebooku i
zostanie ogłoszony dnia 27 października 2015, wraz z rozpoczęciem przyjmowania zgłoszeń.
3.2 Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w serwisie warszawa.ngo.pl nie później niż do dnia 20 listopada
2015.
3.3 Zgłaszanie cyklu zdjęć do Konkursu jest bezpłatne i nie pociąga ze sobą żadnych kosztów ze strony
osób zgłaszających.
3.4 Uczestnik zgłasza do Konkursu od 1 do 3 zdjęć wraz z podaniem nazwy organizacji pozarządowej,
której działania przedstawione są na zdjęciu, tytułem/nazwą wydarzenia/projektu, uwiecznionego na
zdjęciu oraz autora zdjęć.
3.5 Zdjęcia powinny zostać przesłane jednorazowo, w formacie JPG, waga jednego zdjęcia nie może
przekroczyć 2 MB, o rozdzielczości 300 dpi.
3.6 Zdjęcia do Konkursu można zgłaszać wyłącznie mailowo pod adresem: warszawa@warszawa.ngo.pl,
w tytule wpisując „KONKURS-WARSZAWA”. W treści maila należy umieścić dane Uczestnika (imię i
nazwisko, e-mail i telefon kontaktowy), opis zdjęcia zgodnie z pkt 3.4, a zdjęcia powinny stanowić
załącznik do maila. Tylko zgłoszenia z prawidłowo wpisanym tytułem, kompletnie podanymi danymi oraz
dostarczone zgodnie z wskazanymi wyżej wytycznymi będą brały udział w konkursie.
3. 7. W trakcie trwania konkursu, oraz po jego zakończeniu, Organizator ma prawo publikowania
wybranych zdjęć na stronach serwisu warszawa.ngo.pl i profilu warszawa.ngo.pl na Facebooku, oraz
zamieszczenia ich w drukowanym kalendarzu promocyjnym serwisu warszawa.ngo.pl.
3.8 Uczestnik, zgłaszając zdjęcia na konkurs, oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do tych
zdjęć. Uczestnik oświadcza, że ma zgodę osób przedstawionych na zdjęciach do rozpowszechniania ich
wizerunku.
3.9. Uczestnik, nadsyłając zdjęcia, udziela licencji na wykorzystanie zdjęć na stronie serwisu
warszawa.ngo.pl, profilu warszawa.ngo.pl na Facebooku oraz w kalendarzu promocyjnym serwisu
warszawa.ngo.pl
3.10 Ostateczny termin nadsyłania zdjęć upływa 15 listopada 2015. Zgłoszenia nadesłane po tej dacie nie
wezmą udziału w Konkursie.
3.11 Spośród zgłoszonych zdjęć kolegium redakcyjne serwisu warszawa.ngo.pl wybierze maksymalnie 12
zdjęć. Kolegium zastrzega sobie prawo do wybrania mniejszej liczby zdjęć.
3.12 Uczestnicy zostaną poinformowani mailowo o wyborze ich zdjęć do 20 listopada 2015 roku.
Informacja o nagrodzone wynikach konkursu oraz wybrane zdjęcia prezentowane będą w serwisie
warszawa.ngo.pl, na profilu warszawa.ngo.pl na Facebooku oraz w kalendarzu po 20 listopada 2015.
3.13. Nagrodą w konkursie jest zamieszczenie wybranych zdjęć w kalendarzu promocyjnym serwisu
warszawa.ngo.pl na rok 2016, wydanym przez redakcję serwisu warszawa.ngo.pl i dystrybuowanym
bezpłatnie na terenie Warszawy. Każda organizacja, której zdjęcia znajdą się w kalendarzu, otrzyma
bezpłatnie 20 egzemplarzy kalendarza.

4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
4.1 Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do
przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami. Uczestnicy podają
dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa

podania danych może uniemożliwić zamieszczenie zdjęć w kalendarzu i ich publikację w serwisie
warszawa.ngo.pl i na profilu serwisu na Facebooku. Dane po ich wykorzystaniu w celu przeprowadzenia
Konkursu i przekazania kalendarzy wydania nagród zostaną niezwłocznie usunięte, chyba że podmiot
zgłaszający wyrazi zgodę na ich przetwarzanie do celów marketingowych.
4.2 Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest
Organizator. Osobie udostępniającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści jej danych
osobowych i prawo ich poprawiania.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1 Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
• zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć
lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły
wyższej,
• udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Konkursu i szkody tym spowodowane,
• przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd,
wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatora.
5.2 Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygnięcia Konkursu bez wyłonienia zwycięzców.
5.3 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian
przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

