Regulamin konkursu pt. „Uśmiech z wakacji dla Polskiej Misji Medycznej”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu o nazwie " Uśmiech z wakacji dla Polskiej Misji
Medycznej", zwanego dalej Konkursem, jest Stowarzyszenie Polska Misja
Medyczna, ul. Rejtana 2, 30-510 Kraków KRS, zwane dalej PMM.
2. PMM informuje o Konkursie na stronie internetowej www.pmm.org.pl oraz FB
www.facebook.com/PolskaMisjaMedyczna.
3. Regulamin stanowi wyłączną podstawę przeprowadzenia Konkursu i określa
prawa i obowiązki jego uczestników.
4. Regulamin Konkursu jest dostępny w biurze PMM oraz na stronie
www.pmm.org.pl
§ 2. Uczestnictwo w Konkursie
1. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w
Regulaminie.
3. Od udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i stali współpracownicy PMM, a
także ich rodziny w pierwszym pokoleniu - rodzice i dzieci.
4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika
Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w
nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają
go do udziału w Konkursie.
§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie
1. Konkurs trwa od 6 lipca od godz. 12.00 do 31 sierpnia 2016 r. do godz. 12.00.
2. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie trwania Konkursu:
a) wykonać fotografię w dowolnie wybranym przez uczestnika miejscu, z kartką
zawierająco logo PMM oraz napisanymi pozdrowieniami. Logo i tekst mogą być
wydrukowane lub narysowane odręcznie. Logo PMM jest dostępne na stronie
www.pmm.org.pl
b) przesłać wykonane przez siebie zdjęcie drogą elektroniczną na adres email:
sekretariat@pmm.org.pl
c) "polubić" profil PMM na www.facebook.com/PolskaMisjaMedyczna.
3. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim
żadnych zmian.
4. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedną fotografię konkursową.
5. Poprzez wysłanie zdjęcia do Konkursu w sposób określony w niniejszym
paragrafie uczestnik oświadcza, że:
a) przesłana przez uczestnika fotografia jest dziełem (utworem)
oryginalnym wyłącznego autorstwa uczestnika, nie jest obciążony
jakimikolwiek prawami osób trzecich, nie narusza jakichkolwiek praw osób
trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, a uczestnik Konkursu jest
uprawniony do przekazania do publikacji wizerunku widocznych w kadrze osób, a
korzystanie z konkursowej fotografii nie narazi PMM na odpowiedzialność prawną
za korzystanie z prawa do wizerunku lub prawa do prywatności;
c) wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez PMM
przesłanej fotografii w całości lub we fragmentach, w tym także po

dokonaniu przez PMM ewentualnego opracowania fotografii (poprzez jej
dopasowanie) poprzez umieszczenie na stronie www.pmm.org.pl lub na profilu
PMM na FB.
d) wyraża zgodę na nieodpłatne opublikowanie przez PMM zgłoszonej fotografii
konkursowej, jednokrotnie lub wielokrotnie, w całości lub we fragmentach w
drukach PMM.
e) zezwala PMM na publikację na stronach serwisów internetowych i
społecznościowych PMM imienia, nazwiska oraz wizerunku osób przedstawionych na
fotografii.
§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców
1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród
uczestników, którzy spełniają wszystkie warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.
2. Spośród zgłoszeń konkursowych spełniających warunki określone w § 2 i 3
Regulaminu powyżej, jury wskaże:
a) trzech laureatów pierwszego miejsca, których fotografia zostanie uznana za
najciekawszą, którym zostanie przyznana nagroda określona w § 5 pkt. 1
Regulaminu (nagrody główne)
a) trzech laureatów drugiego miejsca, którym zostanie przyznana nagroda
określona w § 5 pkt. 2 (nagrody drugiego miejsca)
a) trzech laureatów wyróżnienia, którym zostanie przyznana nagroda określona w §
5 pkt. 3 (nagroda wyróżnienia)
3.W skład jury wchodzą pracownicy PMM.
4. PMM ogłosi wyniki Konkursu w dniu 11 września 2016 na stronie internetowej
www.pmm.org.pl oraz na profilu PMM na FB.
5. Nagrodzeni uczestnicy, o których mowa w ust.4 zobowiązani są w terminie
do 14 dni od dnia otrzymania wiadomości email, przesłać pod wskazany adres email
swoje dane niezbędne dla wydania nagrody: imię (imiona), nazwisko (nazwiska),
adres do korespondencji oraz PESEL. Milczenie zwycięzcy w tym terminie powoduje
wygaśnięcie prawa do nagrody.
§ 5. Nagrody
1. Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca w Konkursie są: dwie torebki z Papui
Nowej Gwinei, materiał kitenge (3m) z Sudanu Południowego i zestawy gadżetów
PMM
2. Nagrodą za zajęcie drugiego miejsca w Konkursie są: etniczna biżuteria z Libanu
i zestawy gadżetów PMM
3. Nagrodą za wyróżnienie w Konkursie są: lalka motanka z Ukrainy, biżuteria z
Libanu i Tanzanii zestawy gadżetów PMM
4. Nagrody zostaną wysłane pocztą w terminie 7 dni od dnia przesłania przez
laureata wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie
z § 4 ust. 5.
5. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę
przewidzianą Regulaminem.
6. PMM nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z
opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikającymi z
błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika konkursu adresu lub
innych danych, na który to adres została wysłana nagroda.
§6. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach ich
przeprowadzenia, wyłonienia zwycięzców, publikacji wyników oraz
przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród, zgodnie z warunkami
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).
Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna.

