Regulamin konkursu: „Zdjęcie na wysokości 2021”
1. CELE KONKURSU
Przygotowanie wystawy zdjęć w siedzibie firmy OLIMP Maciej Matuszczak o tematyce
związanej z pracami w dostępie linowym (alpinistycznym)
2. ADRESACI
Konkurs skierowany jest do pracowników, byłych pracowników, przyszłych pracowników i
sympatyków firmy OLIMP
3. ZAPISY
3.1. Prace muszą zostać nadesłane w terminie do 30.09.2021r. drogą internetową na adres:
m.matuszczak@olimp.info.pl
3.2. Termin oceny prac przez komisję do dnia: 08.10.2021r
3.3. W konkursie może brać udział osoba bądź zespół osób
3.5. Rejestracja w Konkursie poprzez wysłanie zdjęć będzie oznaczać pełną akceptacją
niniejszego regulaminu
3.6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych;
tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
4. NADESŁANE PRACE
4.1. Uczestnik musi przesłać plik umożliwiający wydruk zdjęć w formacie minimum A3 w
wysokiej jakości
4.2. Zdjęcie musi nawiązywać tematycznie do charakteru wykonywanych prac przez firmę
OLIMP - prac metodą alpinistyczną
4.3. Dodatkowe informacje na temat działalności firmy OLIMP znajdują się na stronie:
www.olimp.info.pl
4.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, które wystąpiły podczas
wysyłania projektu
4.5. Nadesłane prace muszą być autorstwa samego uczestnika/uczestników
4.6. Prace z udziałem osób trzecich, innych niż uczestnika/uczestników, muszą być
upoważnione pod względem wykorzystanego wizerunku. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych
4.7. Uczestnicy zostaną automatycznie wyłączeni z konkursu w przypadku udowodnionego
oszustwa/plagiatu
4.8. W żadnym momencie Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia,

nieprawidłowe lub niekompletne zgłoszenia odbiegające od wymagań regulaminu konkursu,
które będą przyczyną do wykluczenia z konkursu.
4.9. Każdy uczestnik ma możliwość wysłania maksymalnie 5 zdjęć
4.10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zdarzeń wynikających z podania przez
Uczestnika nieprawdziwych danych
4.11 Z udziału w konkursie wyłączone są zdjęcia, które naruszają prawa lub dobra osobiste
osób trzecich, naruszają ogólnie przyjęte normy obyczajowe, zawierają treści pornograficzne,
rasistowskie, faszystowskie, obsceniczne i powszechnie uznawane za obraźliwe lub wulgarne,
zawierają przemoc lub obrażają uczucia innych osób, w tym uczucia religijne.
4.12 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu oraz pozbawienia prawa do
Nagrody osób, które naruszyły postanowienia niniejszego Regulaminu.
5. KOMISJA
5.1. Skład Komisji Konkursowej zostanie ustalony i ogłoszony przez firmę OLIMP
5.2. Komisja Konkursowa oceniającą nadesłane zdjęcia, będzie składać się z osób z
doświadczeniem w zakresie przedmiotu objętego konkursem
5.3. Komisja Konkursowa będzie suwerenna w swoich decyzjach, nadając ostateczny wynik
konkursu.
6. OCENA
6.1. Nadesłane zdjęcia będą analizowane i oceniane przez Komisję Konkursową, zgodnie z
następującymi kryteriami:
- spójność z charakterem działalności firmy OLIMP tj. prace alpinistyczne
- kreatywność
- jakość techniczna
6.2. Członkowie komisji konkursowej ocenią zdjęcia według powyższych kryteriów, a wynik
końcowy będzie sumą uzyskanych punktów w każdej kategorii
7. NAGRODY
7.1 Wszystkie osoby, których zdjęcia zostaną zakwalifikowane do udziału w wystawie zostaną
zaproszone na uroczyste otwarcie wystawy
7.2 Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 300,00 zł
7.3 Zostaną również przyznane 3 nagrody w wysokości po 100,00zł każda
7.4 Osoby nagrodzone zostaną poinformowani przez OLIMP drogą elektroniczną (e-mail).
Informacje zostaną również opublikowane na stronie www.olimp.info.pl do dnia: 11.10.2021.

8. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Przesyłając zdjęcia do tego konkursu, uczestnik oświadcza, że jest właścicielem wszystkich
praw własności intelektualnej i przemysłowej. Poza tym, jako warunek wzięcia udziału
uczestnik, przyznaje firmie OLIMP Maciej Matuszczak nieodwołalną, ogólnoświatową,
nieodpłatną oraz niewyłączną licencję na używanie i publiczne pokazywanie zdjęć oraz
nazwiska uczestnika w celu promowania firmy

9. UCZESTNIK KONKURSU JEST ZOBOWIĄZANY:
9.1 zaakceptować Regulamin Konkursu,
9.2 oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie oraz majątkowe do zdjęć zgłoszonych w
Konkursie
9.3. Wyrazić zgodę na nieodpłatną i nieograniczoną publikację zgłoszonych zdjęć, z
oznaczeniem swojego autorstwa i respektowaniem osobistych praw autora, w szczególności na
stronie www.olimp.info.pl oraz na portalach społecznościowych
9.4. wyrazić zgodę na opublikowanie, w przypadku uzyskania tytułu laureata Konkursu, jego
danych w postaci imienia oraz nazwiska na Stronie Internetowej oraz na profilu Organizatora w
serwisie Facebook, itp.
9.5 Każdy z Uczestników Konkursu udziela OLIMP Maciej Matuszczak zgodę na nieodpłatne i
nieograniczone w czasie wykorzystywanie zgłoszonych zdjęć, z oznaczeniem jego autorstwa,
na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności na Stronie Internetowej www.olimp.info.pl,
we wszelkich formach promocyjno-reklamowych w sieci Internet, w prasie, radiu i telewizji (m.in.
wystawy, publikacje prasowe, publikacje elektroniczne) związanych z Konkursem, w tym
również utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, wykorzystanie w całości lub części,
zarówno w trakcie trwania Konkursu, jak też po jego zakończeniu, bez ograniczeń
terytorialnych. Wyrażenie zgody w powyższym zakresie jest warunkiem udziału w Konkursie.

