Regulamin konkursu wideo
„Sportowy Sopot”
§1
1. Celem Konkursu jest:
 kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta Sopotu, ze szczególnym uwzględnieniem sopockiego
hipodromu
 zachęcenie uczestników do bliższego zapoznania się z historią miasta Sopotu oraz wpisanym w nią
sportem jeździeckim
 promowanie zdrowego, aktywnego stylu życia poprze uprawianie sportów, szczególnie jeździectwa
 twórcza organizacja czasu wolnego.
§2
1. Uczestnikami konkursu są osoby w wieku powyżej 13 lat, które spełnią warunki opisane w kolejnych
punktach ninieszego regulaminu
§3
Organizatorem konkursu jest Hipodrom Sopot sp. z o. o. oraz Sopocki Klub Jeździecki
§4
1. Konkurs organizowany jest przy z okazji rozgrywania najważniejszych i najbardziej prestiżowych
międzynarodowych zawodów w skokach przez przeszkody w Polsce CSIO*****, które odbędą się na
terenie Hipodromu Sopot w dniach 4-7.06 2015r.
2. Temat Konkursu brzmi: „Sportowy Sopot”.
§5
Konkurs trwa od 20 kwietnia 2015r. do 19 maja 2015 roku.
§6
1. Uczestnicy Konkursu wykonują film o tematyce konkursowej, który musi spełniać następujące kryteria:
- parametry oryginału: jakość full hd, format MPEG
- długość filmu do 2 minut
- duża dynamika obrazu
- ścieżka dźwiękowa- brak, ewentualnie muzyka (bez narracji)
- zgodność z tematyką konkursu
- film nie może zawierać jakichkolwiek treści niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami, w
szczególności nie może zawierać treści obraźliwych, wulgarnych, propagujących przemoc, nienawiść
rasową lub religijną.
2. Każdy uczestnik do konkursu może zgłosić jeden film
3. Aby zgłosić pracę do konkursu należy:
 dołączyć do specjalnej grupy konkursowej na portalu 'facebook'. Dokładny adres grupy zostanie
udostępniony na stronie internetowej hipodromu Sopot
 umieścić film na stronie grupy postępując zgodnie z procedurami portalu 'facebook'
 oryginał filmu zachować
 wypełnić Deklarację stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu i jej skan przesłać ją na
adres konkurs@csio.sopot.pl. W przypadku uczestników niepełnoetnich Deklarację wypełniają rodzice
bądź opiekunowie prawni- załącznik nr 1
4. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia ze strony grupy filmów nie spełniających kryteriów konkursu

§7
1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 7 dni od zamknięcia terminu nadsyłania prac.
2. Zwycięzcą konkursu zostanie film, który otrzyma największą liczbę 'polubień' na portalu facebook
3. Spośród filmów biorących udzial w konkursie zostanie wyłoniona zwycięska praca i 2 wyróżnienia
4. Autor zwycięskiego filmu otrzyma nagrodę- 'zoom.me' Mateusza Kusznierewicza, która zostanie przez niego
osobiście uroczyście węczona podczas rozgrywania zawodów. (www.zoom.me/pl )
5. Nagrodzone oraz wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na ekranie wielkoformatowym podczas
zawodów CSIO***** oraz na stronie internetowej Hipodromu
6. Wyniki konkursu będą ogłoszone drogą mailową i na łamach grupy konkursowej
7. Zwycięzca konkursu oraz osoby wyróżnione zobowiązane są dostarczyć oryginał swojej pracy na nośniku
'pendrive ' w terminie do dwóch dni od ogłoszenia wyników konkursu.

Załącznik nr 1
DEKLARACJA UCZESTNIKA
KONKURSU WIDEO
(osoby niepełnoletnie)
”Sportowy Sopot”
Ja …………………………………………………………………………….(imię i
nazwisko rodzica/prawnego opiekuna) wyrażam zgodę na udział syna/córki/
……………………….… ………..
……………………………………………………………....(imię i nazwisko) w
Konkursie " Sportowy Sopot” organizowanym przez Hipodrom Sopot sp. z o. o.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem Konkursu i go
akceptuję, przyjmując jednocześnie do wiadomości, że:
- prawo własności oraz prawa autorskie związane ze zgłoszoną pracą przechodzą
bezpłatnie na własność Hipodromu Sopot sp. z o. o.
- wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych
w niniejszym Formularzu Zgłoszeniowym w celach związanych z Konkursem;
- zgadzam się na prawo Organizatora do zatrzymania oryginału pracy zgłoszonej do
Konkursu.
Dane osobowe uczestnika:
Imię i nazwisko: …………………………………………………………….…
Data urodz. …............................................................................................................
email ………………………………………………………………………….
tel ………………………………………………………………………….
Miejscowość i data.....................................................……………………….....
Czytelny podpis (rodzica/prawnego opiekuna) ………………………………

Załącznik nr 2
DEKLARACJA UCZESTNIKA
KONKURSU WIDEO
(osoby pełnoletnie)
”Sportowy Sopot”
Ja …………………………………………………………………………….(imię i
nazwisko ) zgłaszam swój udział w Konkursie wideo " Sportowy Sopot”
organizowanym przez Hipodrom Sopot sp. z o. o.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem Konkursu i go
akceptuję, przyjmując jednocześnie do wiadomości, że:
- prawo własności oraz prawa autorskie związane ze zgłoszoną pracą przechodzą
bezpłatnie na własność Hipodromu Sopot sp. z o. o.
- wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych
w niniejszym Formularzu Zgłoszeniowym w celach związanych z Konkursem;
- zgadzam się na prawo Organizatora do zatrzymania oryginału pracy zgłoszonej do
Konkursu.
Dane osobowe uczestnika:
Imię i nazwisko: …………………………………………………………….…
adres email …............................................................................................................
telefon ………………………………………………………………………….
Miejscowość i data.....................................................……………………….....
Czytelny podpis ………………………………

