Regulamin konkursu
§1
Ogólne założenia
1.
Organizatorem Konkursu jest Nortec Sp. z o.o., a bezpośrednio odpowiedzialną za przeprowadzenie
oraz przebieg Konkursu jest Dział Promocji Spółki.
3.
Temat Konkursu: Nortec: Dla profesjonalistów!!
4.
Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszego filmu promującego profesjonalne urządzenia
warsztatowe marki
5.
Konkurs ma zasięg ogólnopolski, a jego uczestnikami może być każda osoba, która ukończyła 18
lat, najlepiej gdyby to był użytkownik urządzeń warsztatowych marki Nortec zgłaszający się do
konkursu.
6.
Każdy Uczestnik lub zespół ma prawo do zgłoszenia maksymalnie czterech filmów
konkursowych.
7.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
- wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu
- zgoda na przekazanie praw autorskich na Nortec Sp. z o.o. na dostarczone filmy i publikację filmów
przez Spółkę Nortec.
§2
Parametry techniczne filmu
1.
Czas trwania filmu konkursowego nie może przekroczyć 3 min.
2.

Film może być zrealizowany w dowolnej technice, za pomocą dowolnego sprzętu, ale musi spełniać
określone wymagania:
a. plik cyfrowy ( MOV, MPEG4, AVI, WMV, MPEGPS, FLV, 3GPP, WebM),
b. format 16:9,
c. minimalna rozdzielczość HD (1280x720 px),
d. minimalna liczba klatek na sekundę: 25.
3.
Filmy o złej jakości technicznej nie zostaną dopuszczone do konkursu.
§3
Organizacja konkursu
1.
Dział Promocji, jako jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu, zaproponuje skład
jury, który zostanie zatwierdzony przez Dyrektora Handlowego Spółki.
2.
Konkurs zostanie przeprowadzony dwuetapowo:
a. Podczas pierwszego etapu jury wyłoni maksymalnie dziesięć najlepszych filmów, które
przejdą do drugiego etapu konkursu.
b. W drugim etapie najlepsze filmy wezmą udział w głosowaniu przeprowadzonym wśród
internautów na facebookowym profilu motofocusa.
Internauci, poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to”, będą mogli zagłosować na najlepszy film.
Nagrodzone zostaną trzy filmy, które uzyskają największą liczbę „polubień” zliczonych w
momencie zamknięcia głosowania.
3.

Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z przeniesieniem praw autorskich do filmu na
Organizatora.
4.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przesłanych filmów lub ich fragmentów w
celach innych niż opisane w §1, pkt. 4 niniejszego Regulaminu.
§4
Kryteria oceny
1.
W I etapie konkursu przy ocenie filmów będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a. zgodność z tematem Konkursu,
b. oryginalność przedstawienia tematu,
c. walory artystyczne,
d. jakość wykonania filmu
2.
Do Konkursu nie zostaną dopuszczone filmy, które:
a.
b.
c.
d.
e.

propagują używki i przemoc,
wzywają do nienawiści ze względu na wyznanie, pochodzenie czy przekonania religijne,
mogą mieć negatywny wpływ na wizerunek Organizatora,
zawierają treści reklamowe innych firm i instytucji
zawierają wulgaryzmy i rażące błędy językowe.
3.

Filmy, które nie spełniają wymogów niniejszego Regulaminu zostaną zdyskwalifikowane.
§5
Termin i sposób nadsyłania filmów konkursowych
1.
Filmy przygotowane zgodnie z kryteriami wskazanymi w §2 niniejszego Regulaminu można
dostarczać do 28 Lutego 2017r.:
a. drogą pocztową w formie pliku zapisane go na nośniku cyfrowym (płyta
CD/DVD/pendrive) na adres jednego z magazynów Spółki Nortec: Coframa Sp. z o.o.
Obornicka 227 60-650 Poznań.
Na opakowaniu przesyłki należy umieścić dopisek: „Konkurs na film Nortec: Dla
profesjonalistów!!”
b. osobiście od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00- 16:00
c. poprzez link do strony Youtube z uprawnieniami do ściągnięcia

d. poprzez udostępnienia filmu do ściągnięcia z serwera.
2.
Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do dołączenia do materiału filmowego wypełnionej i
podpisanej karty zgłoszenia.
3.
Filmy, które zostaną nadesłane po wyznaczonym terminie, nie zostaną dopuszczone do Konkursu
(decyduje data stempla pocztowego)
4.
Koszty przesyłki ponoszą Uczestnicy i nie podlegają one zwrotowi przez Organizatora.
5.
Wyniki I etapu Konkursu zostaną ogłoszone 28.02.2017 r. na stronach internetowych:
www.motofocus.pl ; www.nortec.com.pl
Najlepsze filmy (maksymalnie 10) przejdą do II etapu konkursu.
Filmy zostaną udostępnione na facebookowym profilu Organizatora.
6.
Internauci będą mogli głosować na filmy konkursowe do dnia 12.03.2017 r. do godz. 12.00
7.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 14.03.2017 r. na stronach internetowych: www.motofocus.pl ;
www.nortec.com.pl

§6
Nagrody
1.
Laureatom zostaną przyznane atrakcyjne nagrody:
- super profesjonalny podnośnik dwukolumnowy 1-e miejsce
- super niezawodna wyważarka do samochodów osobowych - 2-e miejsce
- super wydajna montażownica do samochodów osobowych – 3-e miejsce
2.
Laureat jest zobowiązany do dostarczenia Organizatorowi danych niezbędnych do dokonania wysyłki
nagrody. Koszt wysyłki jest po stronie organizatora. Koszt uruchomienia i montażu po stronie
laureata.

§7
Postanowienia końcowe
1.
Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich oraz naruszenie praw
osób trzecich. W przypadku naruszenia tych praw wszelkie konsekwencje i koszty obsługi prawnej
przechodzą wyłącznie na Uczestnika.
2.
Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu.

