Regulamin Konkursu X ultaMaratonu Bieszczadzkiego
§1
Informacje ogólne
1.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Bieg Rzeźnika z siedzibą w Gliwicach.

2.

Niniejszy Regulamin określa zasady przebiegu Konkursu, oceny zgłoszeń oraz przyznania nagród przez
Fundację Bieg Rzeźnika z siedzibą w Gliwicach.

3.

Głównym celem Konkursu jest nagrodzenie uczestników X ultraMaratonu Bieszczadzkiego za
kreatywność wypowiedzi promującej bieganie w Bieszczadach jesienią.
§2
Adresaci konkursu

Adresatami konkursu są uczestnicy X ultraMaratonu Bieszczadzkiego.
§3
Warunki uczestnictwa
1.

Uczestnikami Konkursu mogą być uczestnicy X ultraMaratonu Bieszczadzkiego.

2. Każdy uczestnik X ultraMaratonu Bieszczadzkiego może zgłosić swój udział poprzez wypełnienie jednej
karty konkursowej i dokończenie zdania promującego bieganie w Bieszczadach zimą.

3.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.

4.

Nagrody będą przyznane autorom najbardziej kreatywnych wypowiedzi.

5.

Majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych wypowiedzi przechodzą nieodpłatnie na rzecz Fundacji
Bieg Rzeźnika z siedzibą w Gliwicach.
§4
Zgłoszenia

1.

.
2.

Zgłoszenia uczestnicy mogą składać w dniach 7-8 października 2022 roku w godzinach pracy Biura
Zawodów X ultraMaratonu Bieszczadzkiego oraz w dniu 8 października 2022 do godz. 15.00 - poprzez
wrzucenie wypełnionej karty konkursowej (Załącznik nr 1) do oznakowanej urny.
Zgoda na przetwarzanie danych o sobowych uczestników konkursu, a także publikację ich wizerunku
zostanie wyrażona w osobnym dokumencie. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz
publikację wizerunku jest konieczne dla prawidłowego przeprowadzenia konkursu.

3. Do karty konkursowej należy dołączyć Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku
oraz przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2).
§5
Ocena zgłoszeń konkursowych
1.

Oceny zgłoszeń pod względem formalnym dokonuje Organizator Konkursu.

2.

Złożone dokumenty zostaną przedstawione do oceny Komisji Konkursowej, powołanej przez Fundację
Bieg Rzeźnika z siedzibą w Gliwicach.

3. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się w dniu 8 października 2022 podczas
Dekoracji Zwycięzców i formalnego zakończenia X ultraMaratonu Bieszczadzkiego.

4. Warunkiem otrzymania nagrody jest osobisty udział w formalnym zakończeniu X ultraMaratonu

Bieszczadzkiego. W przeciwnym przypadku nagroda przepada, a Organizator zastrzega sobie możliwość
nagrodzenia w to miejsce uczestnika/uczestników - autora/autorów kolejnych wypowiedzi
konkursowych.

§6
Nagrody
W Konkursie zostaną nagrodzonych minimum 6 najbardziej kreatywnych wypowiedzi.
§7
Uwagi dodatkowe
1.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się
poinformować o nich na swojej stronie internetowej oraz w Biurze Zawodów.

2.

Niniejszy Regulamin zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na oficjalnym
Facebooku X ultraMaratonu Bieszczadzkiego oraz poprzez wywieszenie w Biurze Zawodów X
ultraMaratonu Bieszczadzkiego.

3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, a dotyczących zasad przebiegu Konkursu i
oceny zgłoszeń decydujący głos ma Organizator.

4.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i publikacji w mediach lub materiałach
promocyjnych wypowiedzi zgłoszonych do konkursu.

5.

Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie konkursu bądź zmiany w
harmonogramie jego przeprowadzania, które wynikły z przyczyn od niego niezależnych.

Załącznik nr 1 Karta konkursowa; Załącznik nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku
oraz przetwarzanie danych osobowych.
ORGANIZATOR
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

KARTA KONKURSOWA
Dokończ zdanie:

Biegam jesienią w Bieszczadach, bo…………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
Imię i Nazwisko uczestnika ………………………………………………………………
Numer startowy

_______________________________

podpis

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
ORAZ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
złożone w dniu_______________ w Cisnej przez: ___________________________________________
wyrażam zgodę na:
1.

Przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz nieodpłatne używanie,
wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku oraz wypowiedzi konkursowej na wszelkich
nośnikach (w tym w postaci dokumentacji filmowej lub dźwiękowej przez Fundację Bieg Rzeźnika z
siedzibą w Gliwicach dla promocji organizowanych przez nią imprez.

2.

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.

3.

Dla potrzeb Konkursu wizerunek mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami i innych
osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z
jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów
powstających na potrzeby Konkursu oraz w celach informacyjnych, promocji imprez organizowanych
przez Fundację Bieg Rzeźnika z siedzibą w Gliwicach – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego.

4.

Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie
(w tym na portalach społecznościowych Facebook, YouTube itp. w ramach profilu Fundacji Bieg
Rzeźnika lub powiązanego). Wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla
uczestnika lub naruszać w inny sposób jego dóbr osobistych.

5.

Jestem świadomy, że mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Podanie danych jest dobrowolne.

6.

Ponadto, oświadczam, iż zapoznałam (-em) się z regulaminem Konkursu i go w pełni akceptuję.

__________________________
podpis

