Regulamin konkursu
„Najpiękniejsze w energetyce”
1.

Warunki ogólne

1.1. Organizatorem Konkursu „Najpiękniejsze w energetyce” (dalej: „Konkurs”) i fundatorem nagród jest PGE
Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie pod nr KRS: 0000059307, kapitał zakładowy w wysokości 19.165.048.497,25 złotych, wpłacony
w całości, NIP 526-025-05-41, (dalej: „Organizator”).
1.2. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa
i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu (dalej: „Uczestnik Konkursu”). Warunki uczestnictwa
określa Regulamin oraz Załącznik nr 1 do Regulaminu (Formularz zgłoszenia Uczestnika Konkursu).
1.3. Regulamin jest dostępny przez czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora (Departament Komunikacji
Korporacyjnej PGE SA), na stronie intranetowej Organizatora oraz w majowym miesięczniku Pod Parasolem z
2018 (nr 5/79). Za Koordynację Konkursu z ramienia Organizatora odpowiada Wydział CSR i Komunikacji
Wewnętrznej PGE SA (dalej „Koordynator”).
1.4. Konkurs polega na przekazaniu Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu wykonanej przez niego
fotografii, która będzie interpretacją hasła „Najpiękniejsze w energetyce” (dalej: „Praca Konkursowa”). Prace
muszą być zapisane w formacie JPG lub pdf. Wielkość pliku nie może przekroczyć 5 MB. Praca Konkursowa
powinna zostać przekazana w formie elektronicznej na adres e-mailowy: konkurs8.PGESA@gkpge.pl wraz ze
skanem wypełnionego i podpisanego własnoręcznie Formularza zgłoszenia Uczestnika Konkursu.
1.5. Praca Konkursowa musi spełniać poniższe wymagania:
a) Praca Konkursowa musi być zgodna z tematem Konkursu,
b) technika wykonania Pracy Konkursowej jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej
ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się:




konwersję fotografii kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów
itp.;
korektę polepszającą jakość fotografii (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie).

1.6. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną, samodzielnie wykonaną Pracę Konkursową.
1.7. Organizator po zapoznaniu się z Pracami Konkursowymi może je opublikować w trakcie trwania Konkursu
w mediach wewnętrznych GK PGE Organizatora. Może również wykorzystać Prace Konkursowe do innych
działań komunikacji wewnętrznej GK PGE.
1.8. Praca Konkursowa niespełniająca wymagań określonych w Regulaminie nie będzie dopuszczona do udziału
w Konkursie, a przetwarzane na rzecz Organizatora danych Uczestnika Konkursu zostaną usunięte bez zbędnej
zwłoki. Odrzucone zostaną Prace Konkursowe, które:

a) powstały przy użyciu treści, które są obraźliwe lub mogą urazić czyjekolwiek przekonania lub
uczucia;
b) naruszają w jakikolwiek sposób prawo lub przyjęte normy społeczne,
c) powstały w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże),
d) z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte bądź dodane, w wyniku obróbki graficznej.
1.9. Konkurs jest konkursem z zakresu sztuki, nauki i kultury.

2.

Czas trwania Konkursu

2.1. Konkurs odbędzie się w okresie od dnia 01.06.2018 r. do dnia 20.07.2018 r. z podziałem na następujące
etapy:
a. rozpoczęcie i ogłoszenie Konkursu nastąpi w dniu 01.06.2018 r.,
b. przesyłanie prac konkursowych do 09.07.2018 r.,
c. ocena prac konkursowych do 19.07.2018 r.,
d. rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 20.07.2018 r. Lista
Zwycięzców zostanie opublikowana na stronie intranetowej Organizatora. Dane osobowe Zwycięzców
będą publikowane w zakresie imienia, nazwiska oraz nazwy spółki na co Uczestnik wyraża zgodę.
2.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu oraz poszczególnych jego etapów, w
dowolnym czasie, bez podawania przyczyn. Uczestnicy Konkursu będą powiadamiani o tym w szczególności za
pomocą następujących środków komunikacyjnych: strona intranetowa Organizatora oraz drogą e-mailową.

3.

Zasady uczestnictwa w Konkursie

3.1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby zatrudnione w spółkach GK PGE lub osoby stale współpracujące ze
spółkami GK PGE na podstawie umów cywilnoprawnych, posiadające dostęp do strony Intranetowej GK PGE
3.2. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
3.3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest złożenie przez Uczestnika Konkursu oświadczenia, że wyraża
zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem i
rozstrzygnięciem Konkursu, zgodnie z

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), (dalej: „RODO”), oraz powszechnie obowiązującymi
przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych osób fizycznych, (dalej: „Przepisy”). Zakres
danych obejmuje kategorie podane w Formularzu Zgłoszenia Uczestnika Konkursu. Administratorem danych
Uczestników Konkursu jest Organizator, który przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonej zgody
wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia Zwycięzców. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu
w treść swoich danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczania przetwarzania i
przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu i cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w
dowolnym momencie, zgodnie z Przepisami. Ponadto Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy
„RODO”, jednocześnie Organizator informuje Uczestników o tym, że ich dane nie są przekazywane do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym
również w formie profilowania. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, jednak
ich brak uniemożliwia udział w Konkursie.3.4. Organizator opublikuje listę zwycięzców w mediach wewnętrznych
organizatora. Dane osobowe zwycięzców będą publikowane w zakresie imienia, nazwiska oraz nazwy spółki, w
której zatrudniony jest lub z którą współpracuje Uczestnik Konkursu.
3.4. Złożenie Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu wypełnionego Formularza Zgłoszenia Uczestnika
Konkursu tym samym potwierdza jego udział w Konkursie oraz jest równoznaczne z oświadczeniem, iż:
zgłoszone do Konkursu Praca Konkursowa jest autorstwa Uczestnika Konkursu i przysługuje mu do niego całość
praw autorskich. Jednocześnie Uczestnik Konkursu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego
treść.

4.

Zasady Konkursu

4.1. Komisja dokona oceny przekazanych Prac Konkursowych oraz wybierze zwycięzców Konkursu.
4.2. Ocenie podlegają jedynie Prace Konkursowe, które zostały prawidłowo przekazane Organizatorowi zgodnie
z postanowieniami Regulaminu.
4.3. Organizator ma prawo publikowania otrzymanych Prac Konkursowych w wydawnictwach Organizatora,
materiałach reklamowych Organizatora, także na stronach internetowych i intranetowych Organizatora oraz na
wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora w czasie trwania Konkursu oraz
w terminie do trzech lat od zakończenia Konkursu.
4.4. Wyniki Konkursu ogłoszone przez Organizatora są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.

5.

Kryteria oceny prac konkursowych

5.1.

Każda Praca Konkursowa będzie oceniana pod kątem spełniania następujących kryteriów:

6.

a.

zgodność z tematyką Konkursu;

b.

walory estetyczne i technika wykonania;

c.

oryginalność pomysłu.

Nagrody

6.1. Laureaci konkursu uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi – podwójnymi biletami na koncert Eda
Sheerana, który odbędzie się dn. 11 sierpnia 2018 r. na PGE Narodowym w Warszawie.
6.2. Informacja o odbiorze nagrody zostanie przez Organizatora wysłana na służbowe adresy e-mailowe
zwycięzców.

7. Prawa autorskie
7.1 Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem Pracy Konkursowej i z chwilą jego przekazania
Organizatorowi nieodpłatnie przenosi na niego autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej, na polach
eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017, poz.
880 ze zm.) w szczególności:



w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, fotograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową, w tym wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczania w sieciach informatycznych;
prawo do wykorzystania utworu w całości lub dowolnie wybranej części; prawo do redakcji, adiustacji,
zmiany tytułu;



w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;



w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie,
wystawienie,

wyświetlenie,

odtworzenie

oraz

nadawanie

i

reemitowanie,

a

także

publiczne

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym, w tym w sieci Intranet oraz Internet.
7.2 Jednocześnie Uczestnik Konkursu zezwala Organizatorowi na nieodpłatne wykonywanie autorskich praw
zależnych do utworu, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub
fragmentów utworu, wielokrotne publikowanie (oraz publikowanie imienia, nazwiska Uczestnika Konkursu, oraz
miejscowość siedziby Spółki, w której jest zatrudniony) w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem
(na czas trwania Konkursu oraz przez okres 3 lat, licząc od dnia zakończenia Konkursu), zgodnie z pkt 4.3.
Regulaminu.

8. Inne Postanowienia
8.1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony
Uczestnika Konkursu, w tym w szczególności naruszenia przez Uczestnika Konkursu zasad Regulaminu,
Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika Konkursu z Konkursu oraz usunąć jego Pracę
Konkursową wraz z jego danymi osobowymi ze wszystkich posiadanych zasobów, w tym ze stron internetowych
oraz intranetowych Organizatora. Organizator zastrzega, iż w przypadku zaistnienia wyżej wskazanych
okoliczności nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec Uczestnika Konkursu z tytułu jego wykluczenia
z Konkursu. Wykluczenie jest ostateczne i nie przysługuje żaden środek odwoławczy.
8.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu bez podawania przyczyny. Uczestnicy
Konkursu będą powiadamiani o tym fakcie za pomocą następujących środków komunikacyjnych: strona
intranetowa Organizatora oraz drogą e-mailową.
8.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz. U. z 2018, poz.165 ze zm.).
8.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji
z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
8.6. Organizator ma prawo w toku realizacji Konkursu posługiwać się podmiotami trzecimi, o których Uczestnik
Konkursu zostanie poinformowany co najmniej w zakresie: firma i adres siedziby. Za działania i zaniechania
podmiotów trzecich Organizator odpowiada jak za własne.
Załącznik nr 1 do Regulaminu - Formularz Zgłoszenia Uczestnika Konkursu.

