KONKURS

„Strażak pali się do roboty,
by życie nie poszło z torbami”

Fundacja JAGODA im. Jagody Pachota ul. Czysta 7/7 50-013
Wrocław
Regulamin konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest Fundacja JAGODA zwana dalej Organizatorem.
2. Konkurs skierowany jest do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w całej
Polsce zwanych dalej Uczestnikiem.
3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Przedmiotem konkursu jest zdjęcie danej jednostki OSP z udziału w zdarzeniu,
szczególnie po akcji w której nastąpiło zagrożenie poparzeniem i przedstawia,
w jaki sposób jednostka OSP radzi sobie bez specjalistycznej torby PSP R1.
5. Zdjęcie powinno zawierać informacje o jego twórcach.
6. W pracach konieczne jest wyraźne zaakcentowanie potrzeby posiadania na
wyposażeniu Jednostki torby medycznej PSP R1 z wyposażeniem.
7. Technika wykonania zdjęć jest dowolna.
8. Każdy Uczestnik konkursu może zgłosić 1 zdjęcie.
9. Zdjęcia wraz z podpisanym oświadczeniem dot. przeniesienia praw autorskich
należy przekazywać na adres mailowy kontaktosp@fundacja-jagoda.pl
10. W konkursie zostaną wyłonione 3 najlepsze zdjęcia.
11. Nagrodami w konkursie dla 3 najlepszych Uczestników będzie:
Nagroda I stopnia: specjalistyczna torba medyczna do ratowania życia
PSP R1 z wyposażeniem dodatkowym: koc hydrożelowy Water Jel oraz
zestaw opatrunków Water Jel o wartości 4385,00 zł

Nagroda II stopnia: koc hydrożelowy Water Jel plus zestaw opatrunków
Water Jel o wartości 1435,00 zł
Nagroda III stopnia: zestaw opatrunków Water Jel o wartości 545,00 zł
12. Prace konkursowe będzie oceniać jury powołane przez Organizatora.
13. Jury powołane przez Organizatora będzie oceniać zgodność zdjęcia z tematyką
konkursu, wymowność i siłę przekazu dzieła, a także pomysłowość
i kreatywność.
14. Zdjęcia konkursowe można przesyłać od dnia 02 kwietnia 2020 r. do dnia 31
maja 2020 r. do godz. 23:59. Decyduje data wysłania.
15. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone oficjalnie 15 czerwca 2020 r. z podaniem
ich na stronie internetowej Fundacji www.fundacja-jagoda.pl oraz na profilu
Fundacji na portalu Facebook https://www.facebook.com/o.fundacji.jagoda/
16. Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz
zapewnia, że posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza
praw autorskich osób trzecich, nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały
na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych – załącznik nr 1
do niniejszego regulaminu konkursu.
17. Zgłoszenia konkursowe nadesłane bez podpisanego Oświadczenia o
przekazaniu praw autorskich nie będą rozpatrywane.
18. Oświadczenia o przekazaniu praw autorskich należy przesyłać w formie
elektronicznej (skan).
19. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania zdjęć przez Fundację wraz
z podaniem autora.
20. Prawa do przesłanych zdjęć przechodzą na własność Fundacji, a zgłaszając
dzieło do konkursu, autor wyraża zgodę na jego publikowanie w mediach
elektronicznych w dowolnej formie przez dowolny czas.
21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz.
904 z późn. zm.).
22.Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

