Regulamin konkursu na najlepsze zdjęcie konferencji Dentalship
#dentalshipwaytosuccess
§1
1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i dokładne warunki uczestnictwa w
k
o
n
k
u
r
s
i
e
na najlepsze zdjęcie konferencji Dentalship #dentalshipwaytosuccess.
2. Organizatorem konkursu jest Oddział Szczecin Polskiego Towarzystwa Studentów
Stomatologii Szczecin.
§2
Celem konkursu jest wyłonienie i wytypowanie najciekawszego i najbardziej popularnego
zdjęcia, które swoją tematyką nawiązuje do naszego wydarzenia. Mogą przedstawiać Waszą
drogę do Szczecina, pobyt na dworcu, zabawę na imprezie, słuchanie wykładów itp.
§3
Warunki uczestnictwa:
1) Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich uczestników konferencji
Dentalship
2) Każdy uczestnik może opublikować maksymalnie jedno zdjęcie o tematyce określonej
w §2.
3) Do konkursu zakwalifikowane będą zdjęcia opublikowane na portalach
społecznościowym Facebook z otagowaniem: #dentalshipwaytosuccess
4) Zwycięzcą zostanie osoba, która pod zdjęciem zgromadzi największą liczbę polubień
(like) bądź innych tożsamych reakcji uczestników wyrażonych kliknięciem,
ilość komentarzy nie jest brana pod uwagę.
5) W przypadku opublikowania kilku zdjęć z otagowaniem wskazanym w pkt 3., do
konkursu kwalifikuje się tylko zdjęcie wstawione najwcześniej.
§4
Termin i warunki dostarczania tekstów:
1) Zdjęcia można publikować od 1.03.2017r. do 4.03.2017r. do godziny 17:00.
2) Zdjęcia dodane przed/po terminie nie będą uczestniczyły w konkursie.
3) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 4.03.2017r. podczas loterii, która odbędzie się
po godz.18:00.
§5
Zasady przyznawania nagród:
1) O wyłonieniu zwycięzców konkursu zadecyduje powołana specjalnie w tym celu Komisja
Konkursowa, zwana dalej Komisją.
2) Organizatorem konkursu jest PTSS Szczecin, adres e-mail:
dentalship.szczecin@gmail.com
3) Organizatorzy dla zwycięzców konkursu przewidują nagrody, wymienione
w § 6 regulaminu.
4) Nagrody zostaną wręczone podczas loterii 4.03.2017r.
5) Warunkiem uzyskania I nagrody w konkursie jest uzyskanie największej liczby polubień
pod opublikowanym zdjęciem.
6) W przypadku remisu o zwycięstwie decyduje Komisja. Dopuszcza się zorganizowanie
dogrywki przez 30 minut bądź określoną ilość czasu podaną przez konferansjerów
Konferencji ze sceny.
7) Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje do niej odwołanie.

§6
Nagrody:
1) I nagrodą w konkursie jest książka ufundowana przez Medycynę Praktyczną.

§7
Postanowienia końcowe:
1. Z dniem przystąpienia do Konkursu, Uczestnicy zobowiązują się upublicznić zdjęcie
konkursowe tak, aby było łatwo dostępne dla osób wchodzących w skład Komisji
konkursowej (co np. nie zawsze jest możliwe ze względu na ustawienia prywatności
profilu portalu społecznościowego). Zdjęcia, których Komisja nie będzie mogła
wyświetlić nie zostaną uwzględnione w konkursie.
2. Organizator może w każdym czasie zakończyć Konkurs bez ogłoszenia jego
zwycięzcy. Postanowienie § 5 ust. 7 stosuje się odpowiednio.

