REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I WARUNKI KONKURSU
"CHRISTMAS TRAM 2017"
ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje.
OPIS KONKURSU
Konkurs polega na wyłonieniu najlepszych zdjęć, które uczestnicy prześlą, na adres
konkurs@gait.pl, od 19 do 30 grudnia 2017 roku. Zdjęcia muszą przedstawiać świąteczny
tramwaj GAiT – Konstal N, który będzie jeździł po Gdańsku od 19 do 23 oraz od 27 do 29
grudnia 2017 roku.
UCZESTNICY I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna lub niepełnoletnia
osoba mająca pisemną zgodę rodziców, która prześle zdjęcie na adres konkurs@gait.pl. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 zdjęcia. Rozmiar jednego zdjęcia nie może
być mniejszy niż 4 MB.
ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW
Zwycięzców wybierze jury powołane przez Organizatora Konkursu.
TERMINY
Zdjęcia należy wysyłać od 19 do 30 grudnia 2017 roku do godz. 18:00. - Jury wybierze 3
najlepsze zdjęcia konkursowe do 9 stycznia 2018 roku. - Wyniki zostaną ogłoszone przez
organizatora konkursu do 10 stycznia 2018 roku.
NAGRODY
Nagrodami dla laureatów konkursu są zestawy gadżetów, ufundowane przez
Organizatora Konkursu spółkę Gdańskie Autobusy i Tramwaje.
UWAGI KOŃCOWE
- Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów realizacji konkursu. - Zgłoszenie
zdjęć w konkursie jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi konkursu zgody na
wykorzystanie zgłoszonych prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych w
formie druku i w Internecie.
- Zgłoszenie zdjęć w konkursie stanowi jednocześnie deklarację, że osoba dodająca zdjęcie
jest autorem/autorką załączonych zdjęć. Prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione
i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie zdjęć i publikowanie ich wizerunku
również dla celów promocyjnych Konkursu. Osoba dodająca zdjęcie przejmuje na siebie
wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko
organizatorowi Konkursu.
- W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp.
z o.o.
- Zgłoszenie zdjęć w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

