KONKURS WAKACYJNY MAGAZYNU KREDA

Regulamin
§ 1 Informacje podstawowe
1. Organizatorem konkursu jest wydawca Magazynu Kreda: Inspiredu sp. z o.o. ul.Żwirki i Wigury
27, 32-650 Kęty, NIP 5492451750, REGON 38090497400000, wpisany w KRS pod numerem
0000742718
2. Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia go w mediach społecznościowych przy
jednoczesnym opublikowaniu regulaminu na stronie Organizatora i trwa do 15 kwietnia 2020 r.
Ogłoszenie o nim będzie także w marcowym numerze Magazynu Kreda.
3. Jury w składzie redakcji wybierze najlepsze prace.
4. Nagrodami w Konkursie są: publikacja nagrodzonych tekstów w specjalnym, wakacyjnym
numerze Magazynu Kreda, egzemplarze autorskie, dyplomy i nagrody w formie książkowej.
§ 2 Warunki uczestnictwa
1. Uczestnictwo w konkursie nie ma ograniczeń wiekowych. Może w nim też brać udział wspólnie
cała rodzina. Uczestnikiem Konkursu może być każdy, kto do dnia 15 kwietnia 2020 r. do godz.
23:59 nadeśle swoje zgłoszenie mailowo na adres: r edakcja@magazynkreda.pl. W treści maila
należy wpisać: Konkurs Kreda i tytuł pracy
2. Zgłoszenie powinno zawierać opis w dowolnej formie (od 1-4 tysięcy znaków ze spacjami)
jednego miejsca w Polsce, które choć niezwykłe nie jest bardzo znane i dołączyć ilustrację w
postaci zdjęcia (od 1-5), rysunku lub autorskiej mapy. Teksty należy nadsyłać w formie załącznika
do wiadomości e-mail w formacie *.docx, *.doc lub *.rtf, natomiast zdjęcia miejsca, rysunków i map
muszą mieć wagę minimum 1MB. W treści maila należy podać imię (imiona) i nazwisko oraz dane
kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu) Uczestnika lub Uczestników (w przypadku, gdy
autorami pracy jest rodzina). W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu
przeprowadzenia konkursu do wiadomości e-mail należy załączyć oświadczenia - wypełniony
załącznik do regulaminu nr 1 oddzielnie dla każdej osoby dorosłej i załącznik do regulaminu nr 2 w
imieniu osób niepełnoletnich. Oddzielnie dla każdego z dzieci wypełnia przedstawiciel ustawowy.
3. Utwory nadesłane na Konkurs muszą stanowić wyłącznie efekt pracy uczestników i nie mogą
być obciążone prawami osób trzecich, w tym w szczególności nie mogą naruszać praw autorskich
osoby trzeciej ani jej dóbr osobistych.
4. Utwory nadesłane na konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach ani
publikowane drukiem lub w internecie.
§ 3 Jury
1. Oceny nadesłanych projektów dokona Jury w składzie redakcji.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieprzyznania nagród.

§ 4 Nagroda
1. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi wraz z wydaniem wakacyjnego numeru Kredy.
Informacja o wynikach pojawi się na stronach magazynu jak również na stronie internetowej
www.magazynkreda.pl i w naszych mediach społecznościowych.

2. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą e-mail.
3. Nagrodami w konkursie są: publikacja materiału na łamach Kredy (tekstu i zdjęć), autorski
numer magazynu Kreda, dyplomy i nagrody w formie książkowej.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Organizator jest administratorem danych osobowych uczestników konkursu. Dane osobowe są
przetwarzane w celu organizacji konkursu i ogłoszenia jego laureatów na podstawie zgody
udzielanej przez Uczestników. Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim.
2. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki
uczestnictwa.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczne decyzje należą do
Organizatora.
4. Interpretacja zapisów niniejszego regulaminu należy do Organizatora. Pytania należy kierować
na adres redakcja@magazynkreda.pl

