Konkurs fotograficzny
" 26 maja 2012 Festyn”
fundatorzy nagród:

Regulamin konkursu
(25.05.2012)
1. Postanowienia ogólne
1.1. Cel
Celem konkursu jest skompletowanie oraz prezentacja fotografii wykonanych na terenie
Restauracji Bombaj Tandoori oraz podczas festynu z okazji Dnia Kultury Bangladeszu, który
odbędzie się 26 maja 2012 na jej terenie i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu przy ul.
Partyzantów 3,5,7 w Sosnowcu.
Organizator zaprasza do realizacji prac fotograficznych w zakresie tematyki związanej z
działalnością Restauracji w obszarze bengalskiej oraz indyjskiej kultury i sztuki kulinarnej
oraz zorganizowanym w dniu 26 maja 2012 festynem Dnia Kultury Bangladeszu.
1.2. Regulamin
Konkurs fotograficzny jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Organizatorzy
Organizatorami konkursu są:
Konsulat Ludowej Republiki Bangladeszu w Sosnowcu, ul. Partyzantów 5 i Restauracja
Bombaj Tandoori w Sosnowcu, ul. Partyzantów 5. Adres korespondencyjny: 41-200
Sosnowiec, ul. Partyzantów 5.
2. Zasady konkursu
2.1. Uczestnicy
Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących. Udział w konkursie jest bezpłatny i
dobrowolny.
Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą rodziców lub
opiekunów prawnych.
2.2. Tematyka
Prace na konkurs będą przyjmowane na temat atrakcji (taniec, folklor, zabawa uczestników,
itp.) prezentowanych na wydarzeniu - Festyn 26 maja 2012 - fotografie z wydarzenia.
2.3. Terminy
Prace na konkurs można zgłaszać do 10 czerwca br. W okresie od dnia ogłoszenia konkursu
do 20 czerwca 2012 do godz. 23:59 czasu polskiego można oddawać głosy.
Wyniki konkursu w poszczególnych grupach tematycznych będą publikowane w
nieprzekraczalnych terminach:
Do 21 czerwca 2012 na www.bombaj-tandoori.pl, włącznie.
2.4. Zgłaszanie zdjęć
Zgłaszanie zdjęć do konkursu odbywa się WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną, za pomocą
interfejsu Facebook restauracji: facebook.com/BombajTandoori.

- max. szerokość: 1024 pix
- max. wysokość: 1024 pix
- zalecana objętość pliku: 0,5 MB- 1MB
- format pliku: .jpg
Zdjęcia nadesłane inną drogą nie będą oceniane i nie wezmą udziału w konkursie.
Każdy z autorów może nadesłać dowolną liczbę zdjęć.
2.5. Zasady oceny i wyboru zwycięzców
Oceny zdjęć dokonają:
1)
użytkownicy Facebooka poprzez odznaczenie zakładki „lubię to” (tzw. kliknięcie).
Można oddać głos na dowolną liczbę zdjęć, jednak na każde zdjęcie jednokrotnie. Laureatami
konkursu zostaną autorzy trzech najpopularniejszych zdjęć.
2)
Ponadto przewiduje się wyróżnienie za szczególne prace w ocenie Organizatorów.
3)
Ponadto Organizator przewiduje nagrodę dla autora najlepszego zdjęcia/zdjęć w
ocenie Konsula Ludowej Republiki Bangladeszu.
W przypadku gdy kilka fotografii lub fotografów zdobędzie identyczną liczbę punktów
(znaczków Lubię to), o ostatecznej kolejności zdecydują Organizatorzy.
2.6. Deklaracje
Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba nadsyłająca zdjęcie
a)
jest autorem/autorką załączonych zdjęć lub posiada prawa autorskie
b)
przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu
c)
wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o
Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883)
d)
wyraża zgodę na przetwarzanie materiałów zgodnie z zasadami obowiązującymi na
Facebook, jak również na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu
nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu i Restauracji
Bombaj Tandoori.
2.7. Nagrody
1.Lista nagród:
a)
Vochery na usługi hotelowe i gastronomiczne:
•
pobyt w Hotelu **** Kinga w Czorsztynie, włączający konsultację zdrowotną
specjalisty w dziedzinie ajurwedy (fundator nagrody Hotel Kinga) – nagroda zaplanowane za
zajęcie I miejsca w konkursie
Vocher obejmuje: nocleg w komfortowych klimatyzowanych pokojach o standardzie
czterogwiazdkowym, Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego, Powitalną herbatkę indyjska
podawana w Sali Kryształowej, Zajęcia Jogi i Medytacji, Nieograniczone korzystanie z
basenu, Nieograniczone korzystanie z jacuzzi, Korzystanie z sauny parowej, Korzystanie z
sauny suchej tzw. fińskiej, Korzystanie z komory solnej, 10% zniżki na inne usługi spa
•
pobyt weekendowy w Hotelu Novotel Katowice-Centrum z dostępem do centrum
odnowy (fundator nagrody Hotel Novotel Katowice – Centrum) oraz vocher na kolację/
usługę gastronomiczną o wartości 150 zł – II miejsce
•
kolacja lub obiad w Bombaj Tandoori (fundator Restauracja Bombaj Tandoori,
Sosnowiec) vocher o wartości 150 zł – III miejsce
b)
Nagrody rzeczowe: planowane jako nagrody, wyróżnienia dla innych uczestników
•
Pula: Wino indyjskie, Książki ufundowane przez księgarnię MATRAS, Suweniry,
koszulki bawełniane
2. Organizator zastrzega sobie prawo do skumulowania nagród w uzasadnionych przypadkach
lub przekazania nagród jako pulę pod inne konkursy, jeśli przebieg konkursu nie pozwoli na
wyłonienie laureatów.
3. Nie przewiduje się zamiany nagród na ekwiwalent pieniężny.
4. Postanowienia końcowe

4.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usuwania fotografii i tekstów o treści
powszechnie uznawanej za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub prawo polskie,
zawierających treści nieestetyczne i nieetyczne lub w sposób oczywisty godzące w uczucia
religijne i tzw. obyczajowość. Decyzja o usunięciu takich treści jest niepodważalna i
ostateczna. Uczestnikowi, którego fotografia została usunięta z konkursu nie przysługuje
prawo roszczeń.
4.2. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za: zdarzenia
uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie
przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń
losowych w tym siły wyższej.
4.3. Osoby, które otrzymają nagrody o wartości powyżej 760 zł są zobowiązane zapłacić
podatek w wysokości 10% wartości wygranej nagrody tytułem podatku dochodowego.
Podatek od nagrody należy uiścić nie później niż dniu jej odebrania.
4.4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w
przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na
organizowanie Konkursu.
4.5. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach
wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
4.6. Sprawy sporne i niejasne rozstrzyga Organizator konkursu.
4.7. Uczestnicy mogą zgłosić reklamacje w terminie 7 dni od publikacji wyników na adres
Organizatora. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane. Reklamacje
powinny być w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4.8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany
regulaminu będą udostępniane Uczestnikom w siedzibie Restauracji Bombaj Tandoori w
Sosnowcu oraz pod adresem facebook.com/BombajTandoori i/lub www.bombaj-tandoori.pl
4.9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do
czasu jego zakończenia.

