Regulamin konkursu fotograficznego „Bankowość mobilna w obiektywie”

§ 1. Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady konkursu fotograficznego „Bankowość mobilna w
obiektywie” (zwanego dalej Konkursem) oraz zasady wyboru laureatów.

2.

Organizatorem konkursu jest Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844
Warszawa, wpisany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy do rejestru
przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości
417.246.732,00 zł, który został w pełni wpłacony, (zwany dalej Organizatorem lub Bankiem BPS).

3.

Konkurs nosi nazwę „Bankowość mobilna w obiektywie” oraz nazwę skróconą „Foto BPS Mobilnie”.

4.

Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5.

Organizator powołuje jury, którego zadaniem jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłonienie
laureatów. W skład jury wchodzi 2 przedstawicieli Organizatora oraz 3 osoby niezwiązane z Organizatorem.

§ 2. Zasady Konkursu
1.

Zdjęcia konkursowe mogą być wykonane wyłącznie smartfonem przez Uczestnika. Zdjęcia, w których nie będzie
możliwości odczytania danych exif i potwierdzenia, że zdjęcie zostało wykonane smartfonem, nie zostaną dopuszczone
do konkursu.

2.

Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach tematycznych:
1) Krajobraz / Przyroda;
2) Człowiek;
3) Miasto.

3.

Każdy Uczestnik może przesłać nie więcej niż po jednym zdjęciu w każdej kategorii. Każde zdjęcie może być zgłoszone
tylko w jednej kategorii.

4.

Zdjęcia konkursowe należy przesyłać za pomocą poczty elektronicznej pod adresem fotoBPSMobilnie@bankbps.pl.

5.

Każdy Uczestnik wraz ze zdjęciami konkursowymi powinien przesłać skan lub zdjęcie podpisanej karty zgłoszenia
zawierającą: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer tel. kontaktowego, datę urodzenia oraz oświadczenia. Wzór
karty zgłoszenia wraz z oświadczeniami zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu, a w przypadku Uczestników, którzy
posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (w tym Uczestnicy, którzy ukończyli 13. rok życia, a nie ukończyli
18. roku życia) – załącznik nr 2 do Regulaminu.

6.

Nie zezwala się wykonywania fotomontaży polegających na łączeniu elementów pochodzących z różnych plików ani
wykonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęć konkursowych. Modyfikacje zdjęć konkursowych dopuszczalne są w

1
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy,
KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 417.246.732,00 złotych, który został w pełni wpłacony.

zakresie: kadrowania, rozjaśniania i ściemniania całości lub fragmentu, kontrastowania, pracy na maskach oraz redukcji
koloru. Modyfikacje nie mogą wpływać na merytoryczny przekaz zdjęcia.
7.

Zdjęcia konkursowe muszą być zapisane w pliku w formacie JPG, w wysokiej rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi,
kolory w standardzie RGB, z możliwymi do odczytania danymi exif. Jeden plik nie może być większy niż 10 MB.

8.

Do Konkursu nie można zgłaszać zdjęć konkursowych mających więcej niż jednego autora.

9.

Zdjęcia konkursowe nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także
ogólnie przyjętych norm obyczajowych, w szczególności nie mogą zawierać treści powszechnie uznawanych za
wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne, zawierających pornografię lub erotykę, obrażających uczucia innych osób, w tym
również uczucia religijne, przedstawiających przemoc lub rasizm, naruszających prawo do prywatności ani zawierających
materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.

10. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku roszczeń osób trzecich, w szczególności w kwestii
wykorzystywania wizerunku.
11. Organizator zastrzega sobie prawo bez porozumienia z Uczestnikiem do zakwalifikowania zdjęcia konkursowego do
innej kategorii niż wybrana przez Uczestnika, w przypadku uznania, że fotografia pasuje do innej kategorii tematycznej
niż wskazana przez Uczestnika.
12. Materiały nadesłane na Konkurs nie będą zwracane.
13. Konkurs trwa od 14 lutego 2017 roku (pierwszy dzień przyjmowania zdjęć konkursowych) do 17 kwietnia 2017 roku
(ostatni dzień przyjmowania zdjęć konkursowych). Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania
Konkursu, o czym poinformuje za pomocą strony internetowej http://www.bankbps.pl.
14. W terminie od 18 do 28 kwietnia 2017 roku jury przyzna nagrody wg poniższego schematu:
1) pierwsza, druga i trzecia nagroda w kategorii Krajobraz / Przyroda;
2) pierwsza, druga i trzecia nagroda w kategorii Człowiek;
3) pierwsza, druga i trzecia nagroda w kategorii Miasto;
4) Grand Prix Konkursu;
5) trzy wyróżnienia w Konkursie, które pozostają w gestii jury (jury może przyznać wyróżnienia, ale nie musi).
15. Od dnia 14 lutego 2017 roku zdjęcia konkursowe będą publikowane na profilu społecznościowym Banku BPS
https://www.facebook.com/BankBPSMobilnie/.
16. Od dnia 14 lutego do 28 kwietnia 2017 roku będzie trwało głosowanie na nagrodę publiczności.
17. W dniu 8 maja 2017 roku zostaną ogłoszeni laureaci Konkursu na profilu społecznościowym Banku BPS
https://www.facebook.com/BankBPSMobilnie/.

§ 3. Uczestnicy Konkursu
1.

Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej Uczestnikiem) może być każda osoba fizyczna będąca obywatelem
Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które posiadają
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ograniczoną zdolność do czynności prawnych (w tym osoby, które ukończyły 13. rok życia, a nie ukończyły 18. roku
życia) mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
2.

Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa w ust. 1, w przypadku Uczestników
posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, powinna obejmować również zgodę na postanowienia
Regulaminu, w tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika. Wzór zgody zawiera załącznik nr 2
do Regulaminu.

3.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy podmiotów zależnych od Organizatora
należących do Grupy BPS oraz pracownicy innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i
prowadzeniu Konkursu, w tym członkowie jury Konkursu.

4.

Zakaz dotyczy również członków rodzin i osób najbliższych pracowników podmiotów, o których mowa w ust. 3.

5.

Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe
informacje, zostaną zdyskwalifikowani.

6.

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

§ 4. Prawo autorskie
1.

Przesłanie zdjęć konkursowych pod adresem, o którym mowa w § 2 ust. 4, jest równoznaczne z udzieleniem Bankowi
BPS bezpłatnego prawa do korzystania na zasadzie licencji niewyłącznej z utworów w celu promocji Banku BPS bez
ograniczeń czasowych, na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu,
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, to znaczy w szczególności
uprawnia Organizatora do bezpłatnego korzystania z utworów poprzez umieszczanie ich w Internecie, Intranecie,
publikacjach prasowych związanych z Konkursem, wystawach pokonkursowych, plakatach i innych materiałach
reklamowych promujących Bank BPS i sam Konkurs;
4) w zakresie zezwolenia na wykonywanie praw zależnych.

2.

Przesłanie zdjęć konkursowych przez Uczestnika pod adresem, o którym mowa w § 2 ust. 4, jest równoznaczne z
zapewnieniem Organizatora o tym, że:
1) Uczestnikowi przysługują wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych zdjęć konkursowych oraz że
wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie, w tym ich wizerunku oraz
publiczną ekspozycję;
2) Uczestnik zgadza się na opublikowanie zdjęć konkursowych przez Organizatora na stronie http://www.bankbps.pl
oraz https://www.facebook.com/BankBPSMobilnie/ w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu;
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3) utwór nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności rozpowszechnienie utworu nie będzie prowadziło do
naruszenia prawa do ochrony wizerunku osób przedstawianych na fotografii, albowiem utwór spełnia wymogi
określone w artykule 81 ustawy o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych. (Rozpowszechnianie wizerunku
wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane,
jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:
osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w
szczególności politycznych, społecznych lub zawodowych lub osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak
zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza).
3.

W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi z roszczeniami w związku z naruszeniem w wyniku publikacji
utworów konkursowych praw osób trzecich, Organizatorowi przysługuje roszczenie regresowe w stosunku do
Uczestnika, który nadesłał prace z naruszeniem postanowień Regulaminu.

§ 5. Nagrody jury
1.

Wszystkie zdjęcia konkursowe podlegają ocenie jury powołanego przez Organizatora.

2.

Jury ocenia zdjęcia konkursowe po zakończeniu okresu Konkursu, o którym mowa w § 2 ust. 13, biorąc pod uwagę m.in.
jakość, oryginalność, kreatywność oraz technikę wykonania.

3.

Jury wyłoni zdjęcia konkursowe zakwalifikowane do finału Konkursu. Zdjęcia zakwalifikowane do finału Konkursu
zostaną opublikowane na profilu społecznościowym Banku BPS https://www.facebook.com/BankBPSMobilnie/.

4.

Spośród zdjęć konkursowych zakwalifikowanych do finału jury Konkursu wyłoni po jednym laureacie w każdej kategorii
oraz przyzna nagrody wg schematu, o którym mowa w § 2 ust. 14.

5.

Laureaci zostaną poinformowani o decyzji jury przez Organizatora pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

6.

Jury przyzna następujące nagrody:
1) Grand Prix – nagroda rzeczowa w postaci smartfona;
2) pierwsza nagroda jury w każdej kategorii – nagroda rzeczowa w postaci drukarki fotograficznej Instax SP-2;
3) druga nagroda jury w każdej kategorii – nagroda rzeczowa w postaci aparatu fotograficznego Instax mini 70;
4) trzecia nagroda jury w każdej kategorii – nagroda rzeczowa w postaci zestawu upominków;
5) opcjonalne wyróżnienie jury – nagroda rzeczowa w postaci zestawu upominków.

7.

Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich Uczestników, co nie wyłącza prawa
Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 6. Nagroda publiczności
1.

Spośród

zdjęć

konkursowych

opublikowanych

na

profilu

społecznościowym

Banku

BPS

https://www.facebook.com/BankBPSMobilnie/, zostanie wybrane jedno zdjęcie, które otrzyma nagrodę publiczności
w postaci pobytu w ośrodku SPA.
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2.

Nagrodę publiczności otrzyma zdjęcie konkursowe, które niezależnie od kategorii zdobędzie największą liczbę polubień
(tzw. „lajków”). Inne „reakcje” zaznaczone pod danym zdjęciem konkursowym (na przykład „super”, „ha ha” i pozostałe)
sumują się z „lajkami”.

3.

Do głosowania na nagrodę publiczności uprawniony jest każdy użytkownik portalu Facebook.

§ 7. Wydanie nagród
1.

Organizator powiadomi laureatów Konkursu o sposobie odbioru nagrody telefonicznie lub pocztą elektroniczną do dnia
12 maja 2017 roku.

2.

Nagrody przyznane w Konkursie, których łączna wartość nie przekroczy kwoty 760 zł, są zwolnione z opodatkowania
podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych, ponieważ Konkurs jest konkursem z dziedziny sztuki.

3.

W przypadku nagród określonych w § 5 i 6, których wartość przekroczy 760 zł, zostaną przyznane również nagrody
pieniężne w kwocie odpowiadającej wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego.

4.

Od wartości nagród wydanych laureatom, których wartość przekroczy 760 zł, Organizator jako płatnik pobierze od
laureatów 10% zryczałtowany podatek dochodowy i pobrany podatek przekaże na rachunek bankowy właściwego
urzędu skarbowego. Zryczałtowany podatek dochodowy zostanie potrącony przez Organizatora z nagród pieniężnych.

5.

Laureaci nie mogą domagać się zamiany wygranej nagrody na inną. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent
pieniężny ani rzeczowy. Laureat nie może scedować nagrody na inną osobę.

6.

Laureat ma prawo zrezygnować z nagrody o czym pisemnie powiadomi Organizatora w terminie 3 dni od otrzymania od
Organizatora powiadomienia o jej przyznaniu.

7.

Organizator rozstrzyga o losie nieodebranych lub zwróconych nagród.

8.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie laureatów.

§ 8. Wystawa
1.

Wszystkie nagrodzone prace wezmą udział w wystawie pokonkursowej.

2.

Termin

i

miejsce

wystawy

Organizator

opublikuje

na

stronie

http://www.bankbps.pl

oraz

https://www.facebook.com/BankBPSMobilnie/.
3.

O terminie i miejscu wystawy Organizator poinformuje również wszystkich laureatów za pomocą poczty elektronicznej.

4.

Organizator po zakończeniu Konkursu może zorganizować kolejne wystawy w dowolnym terminie i miejscu w celu
zaprezentowania nagrodzonych prac.

§ 9. Reklamacje
1.

Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z Konkursem.

2.

Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, opis przedmiotu reklamacji wraz z
uzasadnieniem, adres korespondencyjny.
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3.

Reklamacje należy składać listownie pod adresem siedziby Banku BPS lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem
fotoBPSMobilnie@bankbps.pl.

4.

Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Bank BPS pod adresem wskazanym przez Uczestnika, bez zbędnej
zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

5.

Ostateczny termin składania reklamacji kończy się z upływem 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.

§ 10. Postanowienia końcowe
1.

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Banku BPS oraz na stronie internetowej http://www.bankbps.pl.

2.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to nabytych praw Uczestników. O
każdorazowej zmianie Organizator poinformuje Uczestników na stronie internetowej http://www.bankbps.pl co
najmniej na 5 dni przed wprowadzeniem zmian.

3.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 lutego 2017 roku.

4.

Przesyłając zgłoszenie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie.
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