
XI Mistrzostwa Polski 
Branży Budowlanej  

w Żeglarstwie Morskim
Chorwacja 2018

W imieniu organizatorów regat – firm FAKRO oraz ZEE SAILING TEAM – oraz patrona medialnego, 
którym jest wydawnictwo TIME SA, chcielibyśmy zaprosić Was do wzięcia udziału w konkursie 

fotograficznym „Jest ryzyko-jest zabawa”. Czekamy na doskonałe zdjęcia oddające urok sportowej 
rywalizacji na tle niepowtarzalnych chorwackich krajobrazów. Pierwszą nagrodą jest trzydobowy pobyt 

dla dwóch osób w pięciogwiazdkowym hotelu City Park w Poznaniu, w tym dwa pakiety  
po 600 zł do wykorzystania w strefie odnowy biologicznej.  

Nagrodzimy też kolejnych 8 wyjątkowych zdjęć. Przyznamy ponadto nagrodę publiczności.
Najlepsze fotografie opublikujemy na stronach internetowych „Muratora” i w magazynie „Żagle”. 

Znajdą się też w regatowym kalendarzu na rok 2019.

KONKURS FOTOGRAFICZNY

1)  Wybrane zdjęcia uczestnicy mogą umieścić na stronie 
facebook/murator/Regatta Build Cup 2018 Mogą też 
dostarczać je na nośnikach pamięci, bezpośrednio  
na łódź ogranizatorów konkursu (Coctail). Jeden uczestnik 
regat może wytypować do konkursu tylko 1 zrobioną 
przez siebie fotografię.

2)  Zwycięzców wyłoni jury, w składzie: Zdzisław Gajos, 
Janusz Komurkiewicz, Radosław Murat. Nagrodę 
publiczności przyznamy zdjęciu, które zdobyło  
najwięcej „polubień” ma stronie www.facebook.com/ 
magazyn.murator. (Wydarzenie: Konkurs fotograficzny 
„Jest ryzyko - jest zabawa”).

 3)  Termin dodawania  lub dostarczania zdjęć upływa 6 IX 
2018 r o godzinie 10:00. Ogłoszenie wyników i wręczenie 
nagród odbędzie się tego dnia na pożegnalnej kolacji.

4)  Na zdjęciu powinny się znaleźć, co najmniej jeden jacht 
(na wodzie, pod żaglami) lub przynajmniej część załogi 
biorącej udział w regatach. 

5)  Odrzucane będą fotografie: 
1.godzące w poczucie przyzwoitości; 
2.nie związane bezpośrednio z tematem konkursu; 
3.nie spełniające standardów jakościowych.

6)  Zdjęcia powinny być zapisane w formacie JPG.  
Im większa rozdzielczość, tym większa szansa  
na publikację w dorocznym kalendarzu.

7)  Każdy plik powinien być podpisany. MUSI zawierać 
w nazwie IMIĘ autora oraz NAZWĘ JACHTU,  
na którym jest on zaokretowany. 

8)  Uczestnik zgłaszający pracę do konkursu oświadcza, 
iż jest jedynym autorem fotografii, i że przysługują  
mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie  
do pracy. 

9)  Autor zdjęcia musi mieć zgodę osób na nim 
przedstawionym na wykorzystanie ich wizerunków.

10)  Autor zdjęcia zgadza się na wielokrotne, nieodpłatne 
wykorzystanie zdjęcia na różnych polach eksploatacji, 
w tym w czasopismach i na stronach internetowych 
wydawnictwa TIME SA, oficjalnych stronach Mistrzostw 
oraz w publikacjach organizatorów i głównych 
sponsorów regat.

11)  Nagrody przyznajemy poszczególnym uczestnikom 
regat, a nie załogom.

12)  Przyznanazostanie 1 nagroda główna, 8 kolejnych 
nagród oraz nagroda publiczności .

13)  Regulamin dostarczymy na każdy jacht biorący udział 
w regatach. Będzie też dostępny na wspomnianym 
profilu FB oraz na stronie: http://regattabuildcup2018.
murator.pl

14)  Poprzez udział w konkursie wszyscy uczestnicy 
akceptują zasady wymienione w niniejszym Regulaminie. 

REGULAMIN

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach Konkursu
Administrator danych: TIME S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10. Cele przetwarzania: organizacja oraz przeprowadzenie Konkursu,  

publikacja listy Laureatów na Stronie Konkursowej oraz wydanie Nagród Laureatom. Podstawy prawne przetwarzania: Twoja zgoda, obowiązek prawny.
Odbiorcy danych: podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu TIME, Partnerzy Konkursu – w zakresie niezbędnym do realizacji Nagrody.

Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo dostępu do danych oraz do ich sprostowania,  
inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.  

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu: rodo.grupazpr.pl/#time-klauzula-konkursowa.


