Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Regulamin akcji promocyjnej „Sfotografuj Naszą Sieć Szerokopasmową”
1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ
1.1. Organizator: Województwo Podlaskie z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego 1,
15-888 Białystok.
1.2. Akcja Promocyjna rozpoczyna się 24 września 2015 r. i trwa do 30 września 2015 r.
1.3. Rozstrzygnięcie akcji promocyjnej nastąpi do 2 października 2015 r.
1.4. Akcja promocyjna organizowana jest w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej Projektu
„Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej –województwo podlaskie”.
1.5 Celem akcji promocyjnej jest:
· Promocja wśród młodych ludzi Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej –województwo
podlaskie”
· Zwrócenie uwagi społeczności lokalnych na infrastrukturę szerokopasmową powstałą na terenie gmin
objętych zasięgiem ww. Projektu i korzyści płynące z Internetu szerokopasmowego.
2.

WARUNKI UCZESTNICTWA
2.1. W akcji promocyjnej uczestniczyć mogą szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły średnie
województwa podlaskiego z gmin, w których zlokalizowane są węzły dystrybucyjne sieci (lista
miejscowości, w których zlokalizowane są węzły dystrybucyjne znajduje się pod adresem:
http://si.wrotapodlasia.pl/pl/Sieci_szerokopasmowe/lokaliza_w_z_w_sspw.htm )
2.2. Warunkiem uczestnictwa w akcji promocyjnej jest nadesłanie przez szkołę, w terminie określonym
w pkt. 1.2., zgłoszenia wraz ze zdjęciem/zdjęciami
węzła dystrybucyjnego (szafy
telekomunikacyjnej) budowanej w ramach Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”
znajdującego się w gminie, w której znajduje się szkoła, na adres e-mail: sspw@wrotapodlasia.pl.
2.3. Uczestnik akcji promocyjnej zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem konkursu. Spełnienie
warunku uczestnictwa w konkursie, wskazanego w pkt. 2.2. oznacza akceptację wszystkich punktów
Regulaminu konkursu.
2.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do niego z przyczyn
niezależnych, m.in. wskutek zaniedbań podmiotu przesyłającego.
3. ZASADY KONKURSU
3.1. W akcji promocyjnej chodzi, aby każde zdjęcie przedstawiało grupę uczniów danej szkoły, a w tle
węzeł dystrybucyjny sieci szerokopasmowej, opisany w pkt. 2.2. Do akcji mogą być zgłaszane tylko
prace wykonane osobiście przez uczniów i uczennice.
3.2. Każda szkoła ma prawo nadesłać jedno zgłoszenie, z załączeniem od 1do 5 zdjęć w wersji cyfrowej
w formacie JPG
3.3. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, wiek, tytuł pracy, placówkę zgłaszającą, miejsce
zrobienia zdjęcia.
3.4. Zgłoszenie jest równoznaczne z oświadczeniem autora pracy, że praca nie została wykonana przez
inne osoby.
3.5. Do zgłoszenia drogą e-mailową należy dołączyć skan podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody
na udzielenie zezwolenia do korzystania lub przeniesienia praw autorskich do utworu autorstwa
osoby niepełnoletniej (załącznik nr. 1 do regulaminu) oraz skany oświadczeń o wyrażeniu zgody na
publikację wizerunku osób znajdujących się na zdjęciach (zał. nr 2 do regulaminu).
3.6. Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja w konkursie polega na prawie
Organizatora do niedopuszczenia do konkursu, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika,
pracy, która:
a) narusza prawo obowiązujące w Polsce,
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b) narusza prawa i uczucia osób trzecich,
c) zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. obraźliwe,
wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy),
d) nie spełnia podstawowych wymagań technicznych, w tym określonych w ust. 3.6,
e) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie konkursu.
3.7. Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania nadesłanej na konkurs pracy w terminie
do 30 września 2015 roku włącznie.
4. ROZSTRZYGNIĘCIE AKCJI PROMOCYJNEJ I NAGRODY
4.1. Nagrody otrzyma 50 szkół, które jako pierwsze przyślą zgłoszenia na adres e-mail:
sspw@wrotapodlasia.pl.
4.2. Każda szkoła może przysłać jedno zgłoszenie
4.3. Wygrane szkoły otrzymają pakiety promocyjne zawierające piłki, plecaki, pen – drivy, koszulki polo,
kalendarze, opaski odblaskowe, ulotki promocyjne.
4.4 Przewidziane są również upominki promocyjne dla uczniów będących autorami poszczególnych
zdjęć.
5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD
5.1. Wyniki akcji promocyjnej zostaną opublikowana na stronie internetowej
www.sspw.wrotapodlasia.pl do 2 października 2015 r.
5.2. Nagrody dla zwycięskich szkół zostaną przekazane na uroczystości wręczenia nagród, w terminie
ustalonym po wyłonieniu zwycięzców.
5.6. Wysyłając zgłoszenie uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie akcji promocyjnej zgodnie z
niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy akcji wyrażają zgodę na opublikowanie swojego
imienia, nazwiska, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora, w
publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby
związane z podaniem wyników konkursów.
5.7. Wysyłając zgłoszenie do akcji promocyjnej uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich
danych do celów konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych, mając
jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie: www.sspw.wrotapodlasia.pl.
6.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: sspw@wrotapodlasia.pl
6.3. Złamanie ustaleń regulaminu akcji promocyjnej przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie
z uczestnictwa w konkursie.
6.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
6.5. Nadesłane dane osobowe autorów prac mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w
celu wykonania ich obowiązków związanych z akcją promocyjną oraz w celach informacyjnomarketingowych Organizatora. Uczestnikom akcji przysługuje prawo dostępu do treści swoich
danych oraz ich poprawiania.
7. ZAŁĄCZNIKI
7.1 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udzielenie zezwolenia do korzystania lub przeniesienia praw
autorskich do utworu autorstwa osoby niepełnoletniej
7.2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku osób znajdujących się na zdjęciach.
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