Regulamin
§1
Organizator i czas trwania konkursu
1.1

1.2

Organizatorem konkursu (zwanym dalej Organizatorem) „SFIcture of the day” (zwanym
dalej Konkursem) jest Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie ACADEMICA z siedzibą w Krakowie przy ulicy Rostafińskiego 10,
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000011379 oraz osoby
ją reprezentujące podczas 13. Studenckiego Festiwalu Informatycznego w Krakowie, w
skrócie SFI.
Konkurs rozpoczyna się dnia 16 marca 2017 r. o godz. 10:00 i trwać będzie do dnia 18
marca do godziny 17:00.

§2
Warunki uczestnictwa i zasady Konkursu
2.1

2.2
2.3
2.4

2.5

2.6
2.7

2.8

Uczestnikiem Konkursu mogą zostać wyłącznie użytkownicy Instagrama, którzy
posiadają konto obserwujące profil Studenckiego Festiwalu Informatycznego pod
adresem https://www.instagram.com/sfikrakow/ poza pracownikami Organizatora oraz
osobami wymienionymi jako organizatorzy na stronie internetowej www.sfi.org.pl oraz
Organizatorem. Prawo do udziału w Konkursie będą mieć także te osoby, które zaczną
śledzić profil festiwalu w trakcie trwania Konkursu.
Prawo do udziału w Konkursie posiadają jedynie osoby fizyczne, posiadające prywatne
konta w serwisie Instagram.
W Konkursie nie można brać udziału, posługując się kontem w niezarejestrowanym na
osobę fizyczną, tj. kontem instytucji, stowarzyszenia, kontem promocyjnym, itp.
W Konkursie nie mogą brać udziału osoby, które zostały zablokowane na fanpage’u
Studenckiego Festiwalu Informatycznego za wpisywanie treści powszechnie
nieakceptowalnych.
Osoby, które wezmą udział w Konkursie, nie spełniając warunków opisanych w punktach
2.1-2.4 niniejszego regulaminu, zostają wykluczone z Konkursu, a decyzja o przyznaniu
punktów oraz nagrody należy do Organizatora.
Udział w Konkursie jest bezpłatny.
Jedyną dopuszczalną formą uczestnictwa w Konkursie jest zamieszczenie zdjęcia na
swoim koncie w serwisie Instagram tematycznie nawiązującego do motywu
tematycznego
umieszczonego
przez
Organizatora
na
profilu
https://www.instagram.com/sfikrakow/ . Zdjęcie Uczestnika musi być oznaczone tagami
#SFIkrakow oraz #konkursSFI, jak również musi zawierać w swoim opisie odnośnik do
profilu Organizatora: @sfikrakow.
Prace niezgodne z tematem nie wezmą udziału w Konkursie, ponadto Organizator
zastrzega sobie prawo usunięcia zgłoszenia z Konkursu jeśli będzie ono nawiązywało do
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treści wulgarnych, rasistowskich, niezgodnych z dobrymi obyczajami lub naruszających
dobra i godność osób trzecich.
Uczestnik oświadcza, że jest autorem nadesłanego przez siebie zdjęcia.
Każdy Uczestnik ma prawo nadesłać wiele zgłoszeń. W przypadku nadesłania więcej niż
jednego zgłoszenia, wszystkie z nich zostaną uwzględnione, a Organizator wybiera
najlepsze z nich jako rywalizujące ze zgłoszeniami innych Uczestników.
Rozstrzygnięcie zwycięzców danego dnia następuje o północy w czwartek oraz piątek
oraz o godzinie 17:00 w sobotę. Zwycięzcą Konkursu zostaną codziennie trzy osoby,
wybrane przez komisję złożoną z przedstawicieli Organizatora oraz spełniające wszystkie
formalności wymagane przez Organizatora.
Jeżeli w dniu zakończenia Konkursu okaże się, że nikt nie przesłał fotografii, nagroda
pozostaje do dyspozycji Organizatora.
Nagrodami w Konkursie są trzy aparaty Fuji Instax Mini 8 dla zwycięzców każdego dnia,
trzy pary słuchawek Steelseries Siberia 150 za drugie miejsca, trzy głośniki Bluetooth
Creative Nuno za trzecie miejsca.
Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.
Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do udostępnienia danych osobowych – imię i
nazwisko – związanych z przekazaniem głównej nagrody, które odbędzie się podczas 13.
Studenckiego Festiwalu Informatycznego w Krakowie.
W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie odbierze nagrody w dniu 18 marca 2017 r.
w czasie trwania bloku rozdania nagród o godzinie 18:30 w sali 1.38 na Studenckim
Festiwalu Informatycznym, odbywającym się w budynku D17 Akademii
Górniczo-Hutniczej lub nie podpisze protokołu przekazania nagrody, nagroda pozostaje
do dyspozycji Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia imienia i nazwiska zwycięzców
Konkursu zarówno w formie elektronicznej jak i pisemnej.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć oraz udostępniania ich innym
podmiotom w celach komercyjnych i promocyjnych projektu „Studencki Festiwal
Informatyczny” z podaniem nazwiska autora bez konieczności uzyskania jego pisemnej
zgody.
W przypadku zdjęć będących zdjęciami portretowymi, autorzy nagrodzonych prac są
zobowiązani do dostarczenia pisemnej zgody osoby, której wykonano dany portret.
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Uzgodnienia końcowe
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Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia Konkursu, o czym
niezwłocznie poinformuje Uczestników, publikując stosowną informację na fanpage’u
Studenckiego Festiwalu Informatycznego pod adresem www.facebook.com/sfikrakow.
Osoby biorące udział w Konkursie, wysyłając zdjęcie w komentarzu pod wpisem, o
którym mowa w § 2.7 wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Organizatora na potrzeby Konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych
Dz.U. Nr 133 poz. 833 art. 23 z dn. 29.08.97r. Dane będą przetwarzane jedynie do
prowadzenia rejestru uczestników Konkursu wraz z ilością punktów przez nich
zdobytych.
Wysłanie wiadomości zawierającej zdjęcie w komentarzu pod wpisem konkursowym jest
równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do
18 marca 2017.
Podanie nieprawidłowych danych osobowych przez Uczestnika jest równoznaczne z
rezygnacją z Nagrody.
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w przypadku braku
zainteresowania owym Konkursem.
Właścicielem danych przekazanych przez Uczestnika, jest tylko i wyłącznie Organizator
Konkursu.
Dane osobowe zostaną usunięte przez Organizatora po zakończeniu czynności
organizacyjnych, tj. po 18 marca 2017.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.

