Regulamin Konkursu Fotograficznego
I Organizator:
Organizatorem Konkursu jest PROIDEA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy
Łabędziej 9, 30-651, Kraków.
II Zasady konkursu:
Uczestnik konkursu powinien przesłać maksymalnie jedno zdjęcie konkursowe na
adres mailowy contest@jdd.org.pl. Zdjęcie tematycznie powinno wiązać się z
wakacjami i programowaniem w Java. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie
od 1.08.2017 do 25.08.2017.
III Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich osób pełnoletnich.
2. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
3. Prace należy nadsyłać w terminie od 1.08.2017 do 25.08.2017.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 26.08.2017.
5. Nagrody dla autorów najbardziej interesujących fotografii:
-

1 miejsce - darmowa wejściówka na JDD 2017

-

2 miejsce - 50% zniżki na JDD 2017,

-

3 miejsce - 30% zniżki na JDD 2017.

Nagrodzony zostaje autor zdjęcia oraz maksymalnie 5 wyznaczonych przez niego
osób.
6. Ilość prac: każdy autor może nadesłać 1 zdjęcie konkursowe.
7. Prace nie spełniające regulaminu nie będą podlegały ocenie.
IV Ocena prac:
1. Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatorów.
2. Jury będzie zwracało uwagę na zgodność tematyczną fotografii z motywem
przewodnim konkursu oraz na kreatywność i pomysłowość autora.
3. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody.
V Nagrody:
I nagroda – wejściówki na konferencję JDD 2017
II nagroda – 50% zniżki na wejściówki na konferencję JDD 2017
III nagroda – 30% zniżki na wejściówki na konferencję JDD 2017

VI Postanowienia ogólne:
1. Nadesłane prace mogą być wykorzystane w wydawnictwach reklamowych,
folderach oraz innych publikacjach wydanych przez Organizatora Konkursu z
pominięciem autorskich praw majątkowych (honorarium), ale z podaniem imienia i
nazwiska autora.
2. Udział w konkursie oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu

Photo Contest Rules
I Organizer:
Competition is organized by PROIDEA Sp. z o.o. based in Kraków, Łabędzia 9,
30-651, Kraków.
II Competition rules:
The participants should submit up to one contest photo

by emailing it at:

contest@jdd.org.pl. Photo should be related to topics such as holidays and
programming in Java. The competition will be conducted in the period from
1.08.2017 to 25.08.2017.
III Conditions of participation:
1. The competition is intended for all adults.
2. Participation in the contest is free.
3. Entries must be submitted in the period from 1.08.2017 till 25.08.2017.
4. Results of the competition will be announced on 26.08.2017.
5. Prizes for the authors of the most interesting photos:
-

1st place - free entry to JDD 2017

-

2nd place - 50% discount for JDD 2017,

-

3rd place - 30% discount for JDD 2017.

Prizes are given to the author of the photo and up to 5 people named by him.
6. Number of works: Each author may submit 1 photo.
7. The works that do not meet the rules will not be evaluated.

IV Evaluation of works:
1. The works will be evaluated by the Jury appointed by the organizer.
2. The Jury will pay attention to: the adequacy of thematics, accordance with the
theme of the contest, creativity and ingenuity of the author.
3. The authors of the best works will receive prizes.

V Prizes:
First prize - tickets to JDD 2017 conference
Second prize - 50% discount on tickets to JDD 2017 conference
Third Prize - 30% discount on tickets to JDD 2017 conference

VI General resolutions:
1. The works may be used in advertising publications, folders and other publications
issued by the Organizer without copyrights (fee), but giving the name and surname
of the author.
2. Participation in the competition at the same time implies acceptance of these
rules.

