REGULAMIN KONKURSU
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych z siedzibą w Łodzi, ul.
Przybyszewskiego 209b/25, 93-120, zwane dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs trwa od 25 października do 3 grudnia 2021, rozstrzygnięcie zaplanowano 15 grudnia 2021,
informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone stronie www Organizatora –
https://www.active-people.com/
3. Konkurs skierowany jest do seniorów z województwa łódzkiego, zwanych „Uczestnikami”.

§ 2. Warunki udziału w konkursie

1.Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez Uczestników zdjęć lub filmików, które odwzorują
kulturę miast województwa łódzkiego.
2.Praca konkursowa musi być własnością Uczestnika, jednak wyraża on zgodę na jego upublicznienie.
3.Praca konkursowa musi być pracą własną, autorską.
4.Każdy Uczestnik może zgłosić 1 pracę fotograficzną (max. 4 zdjęcia od uczestnika) lub 1 film.
5.Pracę konkursową wraz ze zgodą na udział należy dostarczyć na adres biura projektu na ul.
Sienkiewicza 55, 90-009 Łódź lub przesłać mailem na adres: office@sla.org.pl.
6.Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
§ 3. Zasady wyboru zwycięskiej pracy

1.Prace będą oceniane na podstawie:
-

nawiązania do tematyki wielokulturowości miasta;

-

kreatywności;

-

estetyki;

2.Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję.
3.Od decyzji Komisji nie ma możliwości odwołania się.
4.Nagrodami w konkursie są: sprzęt elektroniczny oraz liczne nagrody pocieszenia.
5.Nagrody będą do osobistego odbioru na zorganizowanym przez Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych
spotkaniu.
6.Każdy Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.
7.Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na:

a.) udział w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie,
b.) przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że:
•administratorem danych osobowych Uczestnika jest Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych z siedzibą w
Łodzi, ul. Przybyszewskiego 209b/25, 93-120;
•dane Uczestnika zbierane są w celu organizacji konkursu;
•Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
•podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne jednakże brak ich podania
uniemożliwia jego udział w Konkursie.
c.) opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali
społecznościowych imienia i nazwiska laureata oraz wykonanej przez niego pracy konkursowej.
d.) wykorzystywanie pracy zgłoszonej przez Uczestnika na konkurs na łamach stron internetowych,
portali społecznościowych, w publikacjach Organizatora itp. oraz w działaniach Organizatora.
§ 4. Informacje dodatkowe
1.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
2.Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
3.Wszelkie informacje dotyczące Konkursu można uzyskać u Organizatora: pod numerem telefonu
782 289 547 (p.Gabriela Góra) lub pod adresem e-mail: office@sla.org.pl

