Regulamin akcji Co na to Marszałek?

1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia akcji społecznej Co na to Marszałek?
Przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (Muzeum) za pośrednictwem profilu
Muzeum w serwisie społecznościowym Instagram (Profil Muzeum). Regulamin określa
prawa i obowiązki użytkowników, którzy oznaczą umieszczane przez siebie treści i zdjęcia
następującymi tagami: #muzeumpilsudski, #conatomarszałek, #conatomarszalek,
#conatomarszałek2 (Użytkownicy) oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności
Muzeum.
2. Akcja Co na to Marszałek? jest akcją społecznościową, periodyczną. Czas trwania akcji
oraz ilość i rodzaj nagród dla Użytkowników każdorazowo określa Muzeum publikując
informację w Serwisie.
3. W ramach akcji Użytkownicy umieszczają w Serwisie wykonane przez siebie zdjęcia
oznaczając je tagami: #muzeumpilsudski, #conatomarszałek, #conatomarszalek,
#conatomarszałek2, #conatomarszalek2, #conatomarszałek3, #conatomarszalek3
4. Zdjęcia Użytkowników umieszczone na Profilu Muzeum w czasie trwania akcji biorą
udział w cotygodniowych głosowaniach internautów na najlepsze zdjęcie.
5. Muzeum zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć i treści naruszających przepisy prawa,
prawa osób trzecich, dobre obyczaje, podżegających do przemocy lub propagujących
nienawiść, a także treści o charakterze politycznym.
6. Umieszczenie przez Użytkownika w sieci zdjęcie oznaczonego jednym z tagów:
#muzeumpilsudski,
#conatomarszałek,
#conatomarszalek,
#conatomarszałek2,
#conatomarszalek2, #conatomarszałek3, #conatomarszalek3 jest równoznaczne z:
1) oświadczeniem, iż Użytkownik zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje
w pełni jego postanowienia;
2) oświadczeniem, iż Użytkownik jest świadomy odpowiedzialności za umieszczenie
w ramach akcji Co na to Marszałek? zdjęć i treści z naruszeniem praw osób
trzecich;
3) udzieleniem Muzeum niewyłącznej, bezpłatnej licencji, obejmującej prawo do
udzielania sublicencji, zezwalającą na wykorzystanie oznaczonych ww. tagami
zdjęć i treści, na następujących polach eksploatacji iw następującym zakresie:
a) utrwalania na dowolnym nośniku i dowolną techniką;
b) zwielokrotniania i reprodukowania dowolną techniką;
c) publicznego udostępniania, wyświetlania, rozpowszechniania, w tym w sieci
internet, mediach, prasie, telefonii komórkowej oraz wydawnictwach
książkowych;
d) wprowadzania do obrotu egzemplarzy, na których zdjęcia i treści utrwalono;
e) wykonywania lub zlecania innym podmiotom wykonywania zależnych praw
autorskich.
7. Muzeum zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania akcji w każdym czasie bez
podania przyczyny. Z tego tytułu Użytkownikom nie przysługują żadne roszczenia.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
odpowiednie przepisy prawa.

