REGULAMIN KONKURSU „LAURKA DLA FERDKA”
1. Organizatorem Konkursu „Laurka dla Ferdka” (zwanego dalej: Konkursem) jest Ogród Zoologiczny w
Poznaniu, ul Kaprala Wojtka 3, 61-063 Poznań
2. Przedmiotem Konkursu są laurki urodzinowe wykonane dowolną techniką przez uczestników Konkursu z
okazji 13 urodzin Ferdka (zebu).
3. Celem Konkursu jest wyłonienie 3 najciekawszych laurek. Laurki wyłonione w Konkursie
zaprezentowane zostaną na stronie internetowej Ogrodu Zoologicznego i na profilach Facebook Zoo
Poznań Official Site oraz Stare Zoo Official Site
4. Z możliwości udziału w konkursie wyłączeni zostają pracownicy Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu, ich
rodziny oraz wolontariusze poznańskiego zoo.
5. Jeden uczestnik może przysłać maksymalnie jedną laurkę.
6. Laurki należy nadsyłać w formie elektronicznej e-mailem na adres: ddstarezoo@zoo.poznan.pl, wpisując
w tytule maila „Laurka dla Ferdka” i swoje imię i nazwisko lub przynosić do Starego ZOO (do biura, działu
dydaktycznego lub kasy Starego ZOO) do dnia 9 lutego 2018 włącznie.
.
7. Do wysłanych lub przyniesionych laurek należy dołączyć następujące dane: imię i nazwisko autora, wiek,
adres e-mail i nr telefonu kontaktowego
8. Pliki z laurkami należy oznaczyć (nazwać) w następujący sposób: Nazwisko_Imię (bez polskich liter).
9. Laurki przesłane drogą mailową prosimy przysyłać w formacie JPG
10. Udział w Konkursie jest równoznaczny z: oświadczeniem, że osoba nadsyłająca laurkę jest jej
autorem/autorką oraz posiada pełne prawa autorskie a także z udzieleniem nieodpłatnej i bezterminowej
licencji dla Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu
 na opublikowanie laurki w Internecie, w szczególności na stronach: www.zoo.poznan.pl oraz na
profilach Facebook Zoo Poznań Official Site oraz Stare Zoo Official Site
 nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora przesłanych laurek w całości lub we fragmentach, w
tym także poprzez umieszczenie na serwerze internetowym na stronach internetowych oraz
rozpowszechnianie w publicznej sieci Internet również w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały do
niego dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie; zgoda niniejsza obejmuje także prawo
wykorzystania laurki przez Organizatora w tworzonej przez nich bazie danych zawierającej w formie
plików elektronicznych zawartość wszystkich stron internetowych portali Organizatora, oraz prawo do
nieograniczonego w czasie korzystania przez Organizatorów z laurki w ramach archiwum,
 na wielokrotną nieodpłatną publikację (drukiem oraz w Internecie) we wszystkich materiałach
związanych z Konkursem, z zaznaczeniem nazwiska autora,
 Licencja obejmuje uprawnienie do udzielania dalszych licencji.
11. W Konkursie nagradzane są trzy najlepsze laurki, którym jury przydziela pierwsze, drugie i trzecie
miejsce. W szczególnych przypadkach jury może zdecydować o innej liczbie lub odmiennym rozdziale
miejsc i nagród w Konkursie. Jury może wyróżnić dowolną liczbę prac. Od decyzji jury nie przysługuje
odwołanie.
12. Przynoszone prace nie będą zwracane.
13. Jurorami konkursu są: Anna Niewiada – kierownik Starego ZOO, Anetta Minkin (plastyk), Zbigniew
Humbla, Joanna Piechorowska – dydaktycy Starego ZOO
14. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody – podwójne zaproszenia do Multikina, ważne od
poniedziałku do czwartku do końca 2018 roku.
15. Administratorem danych osobowych jest Organizator, czyli Ogród Zoologiczny w Poznaniu, ul Kaprala
Wojtka 3, 61-063 Poznań

16. Wszelkie dane osobowe dotyczące Uczestników przystępujących do Konkursu, przetwarzane będą
przez Organizatora w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. 2016 poz. 922), w zakresie zgody udzielonej przez Uczestnika oraz zgodnie z zasadami zawartymi
w niniejszym Regulaminie.
17. Nadsyłając lub przynosząc laurkę, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych przez Organizatora, w celach realizacji Konkursu, oraz innych programów organizowanych
przez Organizatora.
18. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez osobę przystępującą do
Konkursu jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych, oraz wyrażenia zgody na ich
przetwarzanie w celach realizacji Konkursu uniemożliwia przystąpienie do Konkursu i wzięcie w nim
udziału.
19. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych podanych w ramach uczestnictwa w
Konkursie, ich poprawiania, aktualizacji, modyfikacji lub usunięcia.
20. Uczestnik ma prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu
realizacji Konkursu poprzez przekazanie oświadczenia w tym przedmiocie Organizatorowi, jednakże w
takim przypadku cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest równoznaczne z
rezygnacją Uczestnika z uczestnictwa w Konkursie.
21. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie, dane osobowe Uczestnika są usuwane, chyba że
Uczestnik wyraził zgodę na ich przetwarzanie w celach marketingowych.
22. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych, Uczestnik może
skontaktować się z Administratorem bezpieczeństwa Informacji p. Krystianem Erens, pod adresem
mailowym krystian.erens@infomania.pl celem wyjaśnienia wszystkich niezbędnych wątpliwości.
23. W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich
wielokrotnej nieodpłatnej publikacji (drukiem oraz w Internecie) we wszystkich materiałach związanych z
Konkursem, z zaznaczeniem nazwiska autora (dotyczy to także prawa udzielania licencji innym
podmiotom, publikującym informacje o Konkursie).
24. Termin nadsyłania i przynoszenia laurek – do 9 lutego b.r. (liczy się data wpływu pracy na serwer
poczty mailowej Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu). Ogłoszenie wyników Konkursu – 10.02.2018
25. Laureaci zostaną poinformowani mailowo o wynikach Konkursu. Wyniki Konkursu oraz nagrodzone
prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu
(zoo.poznan.pl/aktualności) oraz na profilach FB Zoo Poznań Official Site oraz Stare Zoo Official Site

