REGULAMIN KONKURSU
na najlepsze hasło, przygotowane przez kibica/kibiców
1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja BezMiar.
2. Uczestnikami Konkursu są indywidualni kibice.
3. Celem Konkursu jest wyłonienie najbardziej motywacyjnego hasła, które wyróżni się
podczas Biegu Zielonych Sznurowadeł dnia 11 marca 2018 roku.
4. Kryteria Konkursu:
a) motyw przewodni – kolor Zielony - jako główne kryterium .
Dodatkowe kryteria:
b) forma kibicowania - dowolna, ale taka która nie zagraża uczestnikom Biegu, ani
osobom postronnym (hasła, okrzyki, śpiewy, tańce, muzyka itp.)
c) ogólny wygląd (strój, makijaż, rekwizyty, instrumenty muzyczne itp.).
5. Każdy kibic zainteresowany wzięciem udziału w konkursie otrzyma od Organizatora 1
(jedną) tabliczkę z nadrukowanym logo Biegu, do wykonania hasła/haseł.
6. Organizator wyklucza jakąkolwiek formę kibicowania naruszającą dobra osobiste
zawodników i osób postronnych.
7. Zwycięzców wyłoni jury.
8. do dnia 17 marca 2018 r. do godziny 23:59 Kibice przesyłają swoje zdjęcia (nie więcej jak
2 – słownie: dwa) na adres: bieganie@bezmiar.org lub zamieszczają je na facebooku na
wydarzeniu Bieg Zielonych Sznurowadeł.
9. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną 19 marca 2018 r.
10.
Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
11.
W Konkursie dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe. Ich osobiste
wręczenie przez organizatorów lub przesłanie na wskazany adres nastąpi po
wcześniejszym umówieniu się Kibica z organizatorami.
12. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Kibice podlegają
wykluczeniu z konkursu.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć,
materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających kibiców biorących udział
w konkursie, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach
elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony
internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie Kibic, biorący udział
w konkursie zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem
imienia, wizerunku, podobizny czy głosu. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie
będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi
w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie
wypowiedzi, informacji, bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu Zielonych
Sznurowadeł.
14. Za przystąpienie do konkursu uważa się pobranie z biura zawodów tabliczek do
przygotowania haseł.
15. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

