
Regulamin konkursu fotograficznego „FOTO Hermes” 
 

I.  Organizator konkursu 
 

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „FOTO Hermes”, zwanego dalej „Konkursem” jest INBAP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów 

Niepublicznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 9 (00-107 Warszawa), posiadający numer REGON 146725655 oraz numer NIP 1070026353, 

wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny pod nr RFI 849 właściciel 

Centrum Handlowego  Hermes w Skarżysku-Kamiennej, zwanymi dalej „Organizatorem”. 

2. Wszelkie działania związane z przeprowadzeniem Konkursu wykonuje w imieniu Organizatora administrator Centrum Handlowego Hermes. 

 

 

II.  Uczestnicy konkursu 
 

1. Konkurs " FOTO Hermes" adresowany jest do wszystkich zainteresowanych fotografią amatorsko jak i profesjonalistów. 

 

III Przepisy dotyczące prac  

 

1. Każdy uczestnik przesyła maksymalnie 10 fotografii ukazujących różne ujęcia centrum handlowego Hermes z zewnątrz. 

2. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej 

kompozycji zdjęcia. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni 

fotograficznej, polegających na globalnych zmianach - rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. 

3. Zdjęcia należy przesyłać na Konkurs tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na adres konkurs@inbap.com 

4. Podstawa zdjęć konkursowych musi mieć przynajmniej 30cm, a rozdzielczość 300 dpi.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej.  

6. Poprzez nadesłanie zdjęć na Konkurs uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do fotografii. Fotografie 

zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie 

przyjętych norm obyczajowych. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac niespełniających w/w warunków. 

8. Fotografie zgłaszane na Konkurs mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach. 

9. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatne i bezterminowe 

wykorzystywanie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu. 

10. Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do przesłanych fotografii. 

 

 
 

 

IV.  Zgłaszanie udziału w konkursie 

 

1. Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane do 20.10.2017 r. 

2. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje: 

 dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres), 

 numer telefonu, adres e-mail, 

 plik JPG podpisany ma być nazwiskiem z kolejnym numerem fotografii np. Kowalski1, Kowalski2, a nie numerem nadanym przez aparat 

fotograficzny 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika przy rejestracji lub niezaktualizowane dane, w 

szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu email uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody. 

 

 

V.  Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu 
 

1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.  

2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną,  jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.  

3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze  jedną prace, które zajmą pierwsze miejsce. 

4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. 

5. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie i drogą elektroniczną. 

6. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronie www.hermessk.pl oraz na fanpage CH Hermes na Facebooku. 

 

V.    Nagrody 
 

1. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 500zł brutto. 

 

 

VI.  Postanowienia końcowe 

 

1. Konkurs odbywa się w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu oraz właściwe przepisy prawa polskiego. 

2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. 

3. Treść Regulaminu jest dostępna w czasie trwania Konkursu na stronie www.hermessk.pl w zakładce „WYDARZENIA”. 

4. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.). 

5. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem 

zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby konkursu. 

 

 

http://www.hermessk.pl/
http://www.hermessk.pl/

