Regulamin konkursu „Co mi w duszy gra”

1. Organizatorem konkursu „Co mi w duszy gra” jest Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej
w Poznaniu. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „eSzkoła - Moja Wielkopolska”.
2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie (zwani dalej Uczestnikami), którzy brali udział
w projekcie „eSzkoła - Moja Wielkopolska” w 1, 2 lub 3 edycji.
3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
Wzór zgody na udział osoby niepełnoletniej w konkursie jest dostępny na stronie projektu
(www.eszkola-wielkopolska.pl).
Zgodę należy przesłać (dwie opcje do wyboru):
a) pocztą na adres:
Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej, ul. Szamarzewskiego 82, 60-569 Poznań
lub
b) drogą mailową na adres monika.blaszczak@ofek.pl
w formie zeskanowanego dokumentu lub zdjęcia.
4. By wziąć udział w konkursie „Co mi w duszy gra” należy:
wysłać drogą elektroniczną na adres: monika.blaszczak@ofek.pl jedno zdjęcie swojego autorstwa,
nawiązujące do hasła konkursu „Co mi w duszy gra” wraz z krótkim komentarzem (do 120 znaków).
Fotografia powinna nawiązywać do miejsca lub sytuacji, która kojarzy się z ulubioną melodią lub
piosenką. W tytule maila Uczestnik konkursu musi wpisać „Co mi w duszy gra”. Zdjęcie należy wysłać
z e-maila projektowego.
5. Wymagania techniczne zdjęcia:
a) fotografie zapisane w formacie JPG,
b) plik o minimalnej rozdzielczości 3658 x 2736 (min. 250 dpi),
c) nazwa pliku powinna składać się z imienia i nazwiska autora (Uczestnika konkursu),
według podanego wzoru: „imię.nazwisko”, np. „Jan.Kowalski”.
6. Uczestnicy konkursu wysyłając zgłoszenie drogą elektroniczną są zobowiązani do podania swojego
imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania oraz numeru telefonu kontaktowego. Zgodnie z art. 24 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych uprzejmie informujemy, że Państwa dane
osobowe będą przetwarzane przez Ogólnopolską Fundację Edukacji Komputerowej w Poznaniu, ul.
Szamarzewskiego 82, NIP: 898-001-32-04. Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu (Administratora Danych). Administrator Danych będzie przetwarzać dane w celach

przeprowadzenia konkursu. Na gruncie przepisów Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
7. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa
autorskie do nadesłanej fotografii.
8. Uczestnik konkursu zgłaszając się do konkursu wyraża jednocześnie zgodę na wykorzystanie jego
imienia i nazwiska, wizerunku, wypowiedzi oraz przesłanej fotografii do publikacji prasowych
i materiałów marketingowych związanych z niniejszym konkursem.
9. Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać droga elektroniczną w terminie od 4 sierpnia 2014 roku do
31 sierpnia 2014 roku. Nazwiska zwycięzców konkursu zostaną ogłoszone na profilu projektu „eSzkoła
- Moja Wielkopolska” w portalu facebook najpóźniej do 15 września 2014 r. Każdy z nich zostanie
ponadto powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną.
10. Nagrodami w konkursie są dwa zestawy słuchawek Sony MDR-ZX600 (kolor biały).
11. Dwa najciekawsze zdjęcia z komentarzami zostaną wybrane przez jury złożone z przedstawicieli
Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej w Poznaniu.
12. Nagrody zostaną wręczona Zwycięzcom 24 września 2014 r. podczas Gali Finałowej w Auli
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenia do przeprowadzenia konkursu inne Podmioty,
a także do nieprzyznania wszystkich nagród.
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