Shutter Splat
strzelaj fotki Ranger Warsaw i wygrywaj nagrody

Regulamin konkursu
Założenia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest drużyna Ranger Warsaw.
2. Konkurs ma na celu wyłonienie autora najlepszego zdjęcia wykonanego w sezonie 2013, na
którym znajduje się zawodnik drużyny Ranger Warsaw.
3. Zdjęcia należy przesyłać na adres mailowy: konkurs@rangerteam.pl
4. W treści maila należy podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko oraz adres) wraz z
dopiskiem: „Oświadczam, że jestem autorem nadesłanych zdjęć i przysługują mi do nich
prawa autorskie. Ponadto wyrażam zgodę na ich publikację przez organizatora konkursu w
celach promocyjnych i marketingowych.”
Przebieg konkursu
5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 8 kwietnia 2013 r. i kończy w dniu 21 września 2013 r.
6. Konkurs składa się z trzech etapów – dwóch etapów eliminacyjnych oraz finału.
7. Pierwszy etap eliminacyjny rozpoczyna się 8 kwietnia 2013 r. i kończy 12 czerwca 2013 r.
8. Drugi etap eliminacyjny rozpoczyna się 20 czerwca 2013 r. i kończy 11 września 2013 r.
9. Każdy uczestnik ma prawo przesłać maksymalnie 10 zdjęć na każdy etap eliminacyjny.
10. Spośród wszystkich nadesłanych zdjęć, w każdym z dwóch etapów eliminacyjnych,
Organizator wybierze po 5 najlepszych zdjęć, spośród których, w drodze głosowania na
Facebook’u, zostaną wyłonione po 3 najlepsze zdjęcia, które przechodzą do finału.
11. Finał rozpoczyna się 12 września 2013 r. i kończy 20 września 2013 r.
12. W finałowym głosowaniu na Facebook’u wyłoniony zostaje zwycięzca konkursu.
13. Uroczyste ogłoszenie zwycięzcy oraz wręczenie nagród odbędzie się 21 września 2013 r.,
podczas finałowego turnieju PLP.
Nagrody
14. Finaliści konkursu otrzymują nagrody w postaci gadżetów od Jerseys Clinic bądź Planet
Eclipse.
15. Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę główną – butlę Stako oraz voucher od Jerseys Clinic.
Postanowienia końcowe
16. W konkursie nie mogą brać udziału zawodnicy Ranger Warsaw oraz Ranger Kids.
17. W głosowaniach na Facebook’u mogą brać udział jedynie osoby, które polubiły fanpage
Ranger Warsaw.
18. Terminy podane w regulaminie mogą ulec zmianie.
19. W przypadku remisu / sytuacji spornych na którymkolwiek z etapów, ostateczny głos ma
Organizator.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu.
21. Wszelkie zmiany w przebiegu konkursu będą publikowane na oficjalnym fanpage’u drużyny:
www.facebook.com/RangerWarsawTeam

no one fights alone

