Regulamin Międzynarodowego Wakacyjnego konkursu fotograficznego

„POLSKA W OBIEKTYWIE POLONIJNEGO DZIECKA”
1. Organizatorem Konkursu jest Forum Polskich Szkół w Holandii zwane dalej organizatorem.
2.Fundatorem nagród jest Forum Polskich Szkół w Holandii oraz sponsorzy.
3. W konkursie mogą wziąć udział dzieci polonijne w wieku 4-18 lat mieszkające na stałe lub czasowo poza
granicami Polski, zwane dalej uczestnikami.
4.Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie fotografii przedstawiającej Polskę, zrobionej samodzielnie
przez dziecko w czasie pobytu w Polsce w bieżącym roku.
5.Na konkurs uczestnik może nadesłać maksymalnie trzy fotografie wykonane samodzielnie. Organizator
zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do konkursu zdjęć jeśli nie są one regulaminowe.
6. Zdjęcia należy za pomocą formularza konkursowego online dostępnego na naszej stronie www.fpsn.nllub
na e-mail: 
konkursfotograficznyFPSN@gmail.com. W przypadku wysyłania zdjęć drogą mailową do zdjęć
należy dołączyć imię, nazwisko, wiek uczestnika, adres i ewentualnie nazwę szkoły polonijnej do której
dziecko chodzi oraz opisy zdjęć (przedstawione na zdjęciu miejsca, przedmioty a w przypadku osób zgodę na
upublicznienie ich wizerunku).
7. Zdjęcia zostaną opublikowane na portalach społecznościowych FPSN na facebooku, instagramie oraz naszej
stronie internetowej.
8. Laureatów, autorów 10 najpiękniejszych zdjęć z wakacji w Polsce wyłoni powołane przez FPSN jury.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi jesienią podczas Polonijnego Dnia Dwujęzyczności.
9. Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
10. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach drogą mailową. Gala konkursu i wręczenie nagród
odbędą się w Holandii, a nagrody dla nieobecnych na gali uczestników zostaną wysłane pocztą do końca
bieżącego roku.
11.Ochrona danych osobowych

Przystąpienie do konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby konkursu.
10.2Wyrażając zgodę przystępujący do konkursu potwierdza, że został poinformowany, iż:
● administratorem danych osobowych jest stowarzyszenie Forum Polskich Szkół w Holandii z siedzibą w
Rijen, w Holandii
● dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu
● dane osobowe zawarte w zgłoszeniu będą udostępniane członkom jury, a wybrane dane uczestników
zawarte we wniosku (imię, nazwisko, wiek, kraj i miejsce zamieszkania) mogą być podawane do
wiadomości publicznej
● posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
● podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu
konkursowym.
10.3 Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez Organizatora konkursu
nadesłanych przez niego zdjęć.

10.4
Fotografie zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora. Organizator zastrzega
sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji w swoich materiałach promocyjnych i informacyjnych. Uczestnik
konkursu udziela nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej pracy.
10.5 Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz
do niewyłonienia zwycięzcy.
10.6

Uczestnik konkursu z chwilą nadesłania prac na konkurs oświadcza, że:

● akceptuje niniejszy regulamin
● jest autorem zdjęć oraz posiada zgodę osób na zdjęciu na uczestnictwo w konkursie oraz publikację.
Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do
Organizatorów konkursu, przyjmuje na siebie uczestnik
● udziela organizatorowi konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej do korzystania
przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych zdjęć na wszystkich polach
eksploatacji.

Kalendarium konkursu znajduje się na stronie organizatora Forum Polskich Szkół w Holandii www.fpsn.nl

