
 
 

 

REGULAMIN KONKURSU 
„Miej OKo na FILM VIDEO FOTO” 

 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Miej OKo na FILM VIDEO FOTO” i  jest zwany dalej: 

"Konkursem". 

2. Organizatorem Konkursu są Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa Sp. z o.o. 

 

§ 2 
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, którzy w dniach 21 lutego – 24 marca 

2017 r. (do godz. 23:59) prześlą na adres w.wisniewska@targi.lodz.pl propozycję grafiki 

Targów Sprzętu Fotograficznego, Filmowego, Audio-Video oraz Technologii Multimedialnych 

FILM VIDEO FOTO z wykorzystaniem znaku graficznego, zamieszczonego pod adresem: 

http://www.targi.lodz.pl/targi/309-xx-targi-sprzetu-fotograficznego-filmowego-audio-video-

oraz-technologii-multimedialnych/5724-dla-odwiedzajacych/konkurs-miej-oko-na-film-

video-foto/  

Każdy Uczestnik może przesłać tylko jeden projekt. 

 

2. Z chwilą przesłania Zgłoszenia Uczestnik oświadcza, iż: 

a) akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania go, 

b) jest twórcą przesłanego Projektu i posiada do niego wszelkie i nieograniczone prawa 

autorskie, a jednocześnie oświadcza, iż ten wolny jest od roszczeń osób trzecich, 

c) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika  

w zakresie i celu organizacji Targów Sprzętu Fotograficznego, Filmowego, Audio-Video oraz 

Technologii Multimedialnych FILM VIDEO FOTO, 

d) dysponuje zgodą i upoważnia Organizatora do rozpowszechniania projektu, 

e) udziela Organizatorowi wyłącznej, nieodpłatnej, niepodlegającej wypowiedzeniu, 

podlegającej zbyciu, nieograniczonej w czasie ani terytorialnie licencji na korzystanie  

z przesłanego Projektu (w całości lub częściach wybranych przez Organizatora) w celu 

realizacji i promocji Targów Sprzętu Fotograficznego, Filmowego, Audio-Video oraz 

Technologii Multimedialnych FILM VIDEO FOTO, a w tym w szczególności udziela zezwolenia 

na jego wystawianie, zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu, wyświetlanie, 

wykorzystanie w prasie, telewizji, internecie, katalogu lub podczas Targów Sprzętu 

Fotograficznego, Filmowego, Audio-Video oraz Technologii Multimedialnych FILM VIDEO 

FOTO. 

 

3. Każdy uczestnik poprzez przystąpienie do Konkursu wyraża zgodę na otrzymywanie na 

swój adres e-mail informacji wysyłanych przez Organizatora (Newsletter). 



 
 

4. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Konkursu. 

 

§ 3 
NAGRODY i WYBÓR LAUREATÓW 

1. Oceny prac i wyboru laureatów dokona Jury powołane przez Organizatora. Decyzje Jury 

będą ostateczne. Jury nie będzie miało obowiązku uzasadniać swoich decyzji oraz 

przedstawiać informacji z przebiegu obrad. 

 

2. Nagrodami w konkursie jest 10 karnetów trzydniowych do zwiedzania Targów Sprzętu 

Fotograficznego, Filmowego, Audio-Video oraz Technologii Multimedialnych FILM VIDEO 

FOTO, w dniach 6 – 8 kwietnia 2017 r. 

 

3. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej wiadomością e-mail w przeciągu  

3 (trzech) dni roboczych od zakończenia Konkursu. 

 

4. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik Międzynarodowych 

Targów Łódzkich. 

 

 

§ 4 
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURS 

 

1. Warunkiem odbioru nagrody w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu 

prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska we wiadomości przesłanej wraz  

z projektem na adres w.wisniewska@targi.lodz.pl 

 

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na 

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. 

 

 
§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to 

na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian 

terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od 

czasu opublikowania go na stronie www.filmvideofoto.pl   

 

 


