
Regulamin konkursu „WIOSNA SENIORA”

Informacje ogólne 

Organizatorem konkursu jest Kurier Szczeciński Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, pl. 
Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin. Partnerem jest Gmina Miasto Szczecin.

Konkurs skierowany jest do czytelników Kuriera Szczecińskiego, mieszkańców. Ma 
charakter bezpłatny otwarty, a udział w nim jest dobrowolny.. Osoby niepełnoletnie mogą 
wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Przed wzięciem 
udziału w konkursie uczestnik powinien zapoznać się z regulaminem. 

II. Cele konkursu 

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych  historii dotyczących aktywności w 
wieku senioralnym - własnych lub innych osób -  w sąsiedztwie, albo w gronie 
znajomych, opatrzonych zdjęciami oraz podstawowymi informacjami o autorze.

III. Przedmiot konkursu 
Przedmiotem konkursu są historie pokazujące aktywizację seniorów w dowolnych 
dziedzinach. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach – miesięcznym i 
finalnie – podsumowanie całości w grudniu 2019

Prace będą oceniane anonimowo przez Komisję Konkursową powołaną przez 
Organizatora.

IV. Warunki uczestnictwa 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
a) zapoznały się z niniejszym Regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia,
b) złożą pisemne oświadczenie o udzieleniu nieodpłatnej licencji organizatorom konkursu 

na wykorzystanie zgłoszonych fotografii na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z 
ustawą o prawie autorskim. 

Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne                                
i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Organizator konkursu 
zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska  i informacji o zwycięzcy 
konkursu oraz umieszczanie ich w materiałach informacyjnych i promocyjnych 
Organizatora oraz                        w mediach i Internecie. Uczestnik zgłaszając się do  
konkursu  automatycznie udziela nieodpłatnej licencji organizatorom konkursu na 
wykorzystanie zgłoszonych fotografii na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z 
ustawą o prawie autorskim. 



Dane osobowe (imię i nazwisko, nr telefonu, wizerunek) przechowuje organizator 
konkursu na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych 
osobowych celem uczestnictwa w konkursie, w tym na publikację na łamach „Kuriera 
Szczecińskiego oraz na stronie internetowej organizatora.. Dane będą przechowywane do 
dnia wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Podanie przez uczestnika konkursu wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i 
stanowi warunek udziału w konkursie.
Uczestnikowi przysługuje prawo żądania usunięcia lub sprostowania swoich danych 
osobowych w przypadku,gdy dane przestały być niezbędne do celów , w których zostały 
zebrane.  

V. Zasady i termin nadsyłania materiałów 

Prace należy przesłać mailowo na adres anna.gniazdowska@24kurier.pl 
Wszystkie zdjęcia  należy wysłać w jednym mailu, Do zdjęć należy dołączyć opis 
zawierający: imię i nazwisko autora oraz opisać miejsca, lub sytuacje które zostały 
uwiecznione  na fotografii. Należy podać też dane adresowa autora i kontakt telefoniczny. 
Materiały należy nadsyłać do 30 grudnia 2019. Laureat etapu miesięcznego zostanie 
wyłoniony ostatniego dnia każdego miesiąca. Nadesłana historia zostanie opublikowana 
na łamach „Kuriera Szczecińskiego” w pierwszy czwartek kolejnego miesiąca.

Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające 
od tematu, wadliwe technicznie.

VII. Zasady przyznawania nagród

Wyboru laureatów konkursu dokona Komisja Konkursowa. Decyzja komisji o 
przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Komisja przyzna również nagrodę rzeczową laureatowi każdego etapu miesięcznego – 
począwszy od kwietnia 2019. 
Laureat konkursu zostanie wyłoniony wśród laureatów miesięcznych. Nagrodą finalną 
jest 7 – dniowy pobyt  w sanatorium w Połczynie dla dwóch osób. Laureat zobowiązuje 
się zapłacoć 10% podatek od nagrody. 

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu 

Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników oraz dokładny termin i miejsce 
wręczenia nagród zostaną podane do publicznej wiadomości na łamach „Kuriera 
Szczecińskiego” oraz na stronie internetowej Organizatora:  HYPERLINK "http://www.
24kurier.pl/"www.24kurier.pl



X. Postanowienia końcowe 
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
2.  Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące 
zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursie ich danych osobowych na potrzeby 
konkursu. 


