Regulamin akcji JEDZMY BARDZIEJ
POSTAWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem akcji jest restauracja VINE BRIDGE (Poznań 61-122,ul.Ostrówek 6,
vinebridge.pl, vinebridge@wp.pl, tel.61 875 09 34); partnerem organizatora jest
Galeria Śródka (Poznań 61-125, ul.Śródka 1, galeriasrodka@wp.pl, tel.61 879 90 20,
61 855 28 41).
2. JEDZMY BARDZIEJ ma zasięg ogólnopolski.
3. Fundatorem nagród w akcji jest Organizator.
4. Poprzez przystąpienie do akcji uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego
regulaminu oraz warunków w nim określonych.
5. Wyboru nagrodzonych prac dokona Komisja, złożona z przedstawicieli Organizatora
i Partnera organizatora, a także z zaproszonych artystów plastyków.
6. Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy organu Organizatora oraz Partnera
akcji JEDZMY BARDZIEJ.
TERMINARZ AKCJI "JEDZMY BARDZIEJ"
1. Ogłoszenie konkursu: maj 2012.
2. Ostateczny termin składania prac: 31 września 2012.
3. Ogłoszenie wyników: informacje na stronie vinebridge.pl i facebooku Jedzmy
bardziej.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W akcji JEDZMY BARDZIEJ mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby, które w dn.xxmaja –
31.lipca 2012 roku przyślą prace do udziału w akcji.
2. Udział w akcji ma charakter bezpłatny.
3. Każdy uczestnik akcji zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia o posiadaniu
praw majątkowych i autorskich do zgłaszanej pracy oraz, że nie naruszają one
w żaden sposób praw ani dóbr osob trzecich (druga strona formularza osobowego).
4. Twórcy nagrodzonych prac wyrażają zgodę na publikację danych osobowych.
PRZEDMIOT KONKURSU I ZGŁOSZENIE
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie i przesłanie w formie elektronicznej na adres
galeriasrodka@wp.pl zdjęcia przedstawiającego przykład dania według pomysłu

2.
a)
b)
3.

autora na food design.
Artystyczny wymiar zdjęcia nie podlega ocenie Komisji. Musi ono jednak spełniać
następujące kryteria, umożliwiające udział pracy w JEDZMY BARDZIEJ:
rozdzielczość minimalna 2500x1900 pikseli (ok.5Mpikseli),
akceptowane formaty plików to: .jpg, .tiff.
Organizatorzy zachęcają uczestników do nadawnia tytułów pracom, nie jest to
jednak wymóg konieczny.

4. Do prawidłowego zgłoszenia pracy należy także pobranie ze strony vinebridge.pl
i odesłanie w formacie pdf lub skanu na adres galeriasrodka@wp.pl następujących

dokumentów: formularza osobowego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych
osobowych oraz na opublikowanie pracy konkursowej i oświadczenia o posiadaniu
praw autorskich i majątkowych przedstawianych prac oraz, że nie naruszają one dóbr
osób trzecich.
5. Prace będą anonimowe do czasu rozstrzygnięcia akcji JEDZMY BARDZIEJ. Nadesłane
prace zostaną przekazane członkom Komisji Konkursowej w sposób uniemożliwiający
identyfikację twórcy.
WYKORZYSTANIE PRAC ZGŁOSZONYCH DO JEDZMY BARDZIEJ – PRAWA AUTORSKIE

1. Majątkowe prawa autorskie od nagrodzonych prac przechodzą na Organizatora
Konkursu, bez odrębnego wynagrodzenia na rzecz osoby nagrodzonej.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikacji
fotografii konkursowych w celach promocyjnych w prasie, telewizji, na stronach
internetowych Organizatorów oraz w wydawnictwach informacyjnych i
promocyjnych przygotowanych przez Organizatorów.
3. Organizatorzy uzyskują prawo do publikowania zdjęć nadesłanych na Konkurs w
prasie, na stronach internetowych oraz w innych publikacjach. Organizatorzy
uzyskują prawo do wielokrotnego publikowania prac nadesłanych w Konkursie.
Uprawnienia te przysługująOrganizatorowi nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych i
terytorialnych.
4. Uczestnik przenosi nieodpłatnie na czas nieoznaczony na Organizatora autorskie
prawo majątkowe do nadesłanych zdjęć oraz upowszechnienia ich na wszystkich
znanych polach eksploatacji, w szczególności wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia
4 lutego 1994r. o prawieautorskim i prawach pokrewnych, tj.:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania fotografii i wytwarzania odpowiednią
techniką egzemplarzy fotografii;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których fotografie i
publikacje powstały z użyciem fotografii utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub
najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania fotografii w sposób inny niż określony w pkt. B
publiczne udostępnianie projektu i wytworów powstałych na jego podstawie w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
5. Uczestnik przenosi na organizatora konkursu prawo zezwalania na wykonywanie
zależnego prawa autorskiego.
6. Prawa autorskie do fotografii, które będą wykorzystywane przez organizatorów
pozostają własnością ich autorów. Z tego tytułu Organizatorzy nie ponoszą
żadnej odpowiedzialności prawnej, a w razie skierowania przeciwko
Organizatorom roszczenia przez osobę trzecią ze względu na naruszenie jej praw
autorskich, uczestnik konkursu zobowiązuje się ponosić cywilno-prawną
odpowiedzialność z tytułu wad prawnych wykonanych fotografii.

NAGRODY
1. Nagrodą główną w akcji JEDZMY BARDZIEJ jest kwota 500 E.
2. Osoba, której praca zostanie wyłoniona przez komisja jako zwycięska, będzie mogła
objąć na jeden dzień (wybrany wspólnie przez Uczestnika i Szega Kuchni restauracji
Vine Bridge) stanowisko Szefa Kuchni Vine Bridge new polish cuisine.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady i warunki
prowadzenia akcji JEDZMY BARDZIEJ.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym
regulaminie.
3. Organizator może w każdym czasie unieważnić konkurs i nie rozstrzygać go bez
podania przyczyny.
4. Przystąpienie do Konkursu i podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne,
a Uczestnicy mają prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie
przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
6. Informacje na temat akcji JEDZMY BARDZIEJ znajdują się na stronie: vinebridge.pl,
facebook.com/Jedzmybardziej.

