"Ja i mój pupil – różni, a tacy sami
Konkurs fotograficzny
www.weterynarz.com.pl"
Regulamin konkursu z dn. 28.10.2011r.
Terminologia:
Regulamin - źródło obowiązujących zasad. W przypadkach nieobjętych Regulaminem decyduje
organizator..
Organizator – Weterynarz.com.pl S.C.
Uczestnik – Zarejestrowana na portalu www.weterynarz.com.pl osoba, która w czasie
obowiązywania Konkursu prześle poprzez wskazany na portalu formularz zdjęcie (zdjęcia).
Zwycięzcy - Uczestnicy, którym zostały przyznane nagrody w Konkursie.
Komisja Konkursowa – zespół wskazanych przez Organizatora osób odpowiedzialnych za
wskazanie Zwycięzców.
Zasady uczestnictwa
1. Konkurs trwa od 28.10.2011r. do 30.11.2011r., z możliwością przedłużenia przez
Organizatora. W konkursie mogą brać udział wszyscy użytkownicy portalu
www .weterynarz.com.pl, bez względu na kraj swego pochodzenia i zamieszkania.
2. Tematyką konkursu jest prezentacja na zdjęciu / zdjęciach / kolażu zdjęć podobieństwa
między właścicielem a zwierzęciem.
3. Zgłoszenie do Konkursu może nastąpić wyłącznie poprzez wysłanie zdjęcia poprzez
wskazany przez Organizatora formularz dostępny na stronie www.weterynarz.com.pl.
4. Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu dowolną liczbę fotografii, do których mają wyłączne
prawa autorskie. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia bez ostrzeżenia przesłanych
zdjęć i fotografii przy podejrzeniu lub zdobyciu informacji, że Uczestnik nie ma do niego pełni
praw autorskich, oraz do opublikowania tej informacji na stronach portalu
www.weterynarz.com.pl.
4. Zastrzeżenie dotyczące prawa do usunięcia zdjęcia dotyczy także przesłanych materiałów

zawierających treści obraźliwe, nawołujące do przemocy, odwołujące się do jakiejkolwiek
dyskryminacji, łamiących prawo lub pozwalających podejrzewać, że mogą je łamać.
5. Zdjęcia zgłaszane do Konkursu pozostają własnością fotografa / Uczestnika który je nadesłał.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć w celach
marketingowych, związanych z promocją konkursu lub ogłoszeniem wyników, a Uczestnik
przystępując do Konkursu wyraża na to zgodę.
6. Organizator z największą starannością podejdzie do kwestii oceny nadesłanych zdjęć.
Jednocześnie Organizator oświadcza, iż nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z
oceną nadesłanych do Konkursu zdjęć.
7. Uczestnicy którzy nie ukończyli 18 roku życia mogą brać udział w Konkursie pod warunkiem
uzyskania odpowiedniej zgody od swych opiekunów prawnych.
8. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do żądania ekwiwalentu pieniężnego za przyznaną
nagrodę. Prawo do odbioru nagrody nie może być przeniesione na osoby trzecie.
9. Informacja o wynikach Konkursu zostanie ogłoszona na stronie www.weterynarz.com.pl do
04.12.2011r..
10. Decyzja Komisji w sprawie przyznania nagród jest ostateczna.
11. Informacje dot. nagród i postanowień regulaminu będą publikowane na stronie
www.weterynarz.com.pl

