REGULAMIN „GALERII NA PARAPECIE”
Prowadzonej przez Notre Ecole de Francais – Szkołę języka francuskiego
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GALERIA NA PARAPECIE, zwana dalej „Galerią” jest prowadzonym przez „Notre Ecole de français
– Szkołę języka francuskiego, zwaną dalej „Szkołą”, zbiorem zdjęć przesłanych przez osoby
fizyczne pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie mające na to zgodę swoich opiekunów prawnych,
które pragną podzielić się z innymi swoimi wrażeniami, spostrzeżeniami i inspiracjami związanymi
bezpośrednio lub pośrednio przede wszystkim z Francją, krajami frankofońskimi i językiem
francuskim przedstawionymi w formie zdjęć, grafik i rysunków.
W Galerii uwidaczniane będą wyłącznie prace przesłane na adres: galeria@notreecole.pl w formacie
jpg,
w rozdzielczości nie większej niż 1000 x 1500 pikseli, z krótkim opisem.
Nadesłane zdjęcia prac nie mogą zawierać:
1) wulgaryzmów,
2) treści obraźliwych,
3) treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami,
4) zawierać treści reklamowych jakichkolwiek podmiotów, w tym ich logotypów,
5) naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności ich dóbr osobistych i praw autorskich
(majątkowych i osobistych).
W treści maila, zgłaszający zdjęcie powinien wskazać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania
oraz adres e-mail a także informację w jaki sposób zdjęcie ma zostać podpisane (nick autora) o ile
autor nie chce ujawniać swojego imienia i nazwiska. Zdjęcia bez wskazania nicku autora
upubliczniane będą z podaniem jego imienia i nazwiska oraz nazwy miejscowości zamieszkania.
W przypadku, gdy zgłaszającym jest osobą niepełnoletnią – dołączenia zgody opiekuna prawnego
na przesłanie zdjęcia do Galerii.
Przesłanie zdjęcia na wskazany w punkcie 2 adres: galeria@notreecole.pl jest równoznaczne
z akceptacją przez zgłaszającego / opiekuna prawnego zgłaszającego Regulaminu Galerii
i zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.
Nadesłane zdjęcia dołączane będą do Galerii prowadzonej na stronie www Szkoły w zakładce
„Galeria na parapecie” oraz publikowane na Facebooku Szkoły „Pod berecikiem”, z podaniem
danych autora - zgodnie z punktem 4. Na koniec każdego miesiąca Szkoła będzie umieszczała
informację, które z nadesłanych zdjęć otrzymało największą liczbę polubień na Facebooku.
Poprzez przesłanie zdjęcia zgłaszający/opiekun prawny zgłaszającego oświadcza, że:
1) przesłana fotografia jest dziełem (utworem) oryginalnym wyłącznego autorstwa zgłaszającego,
nie jest obciążona jakimikolwiek prawami osób trzecich, nie narusza jakichkolwiek praw osób
trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, a zgłaszający jest uprawniony do przekazania do
publikacji wizerunku widocznych w kadrze osób,
2) wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone terytorialnie i czasowo publikowanie przez Szkołę
przesłanej fotografii w całości poprzez umieszczenie jej w „Galerii na parapecie” na stronie
www.notreecole.pl, na profilu „Pod berecikiem” na FB oraz w siedzibie Notre école de français
z podaniem imienia i nazwiska autora zdjęcia i nazwy miejscowości zamieszkania o ile nie podał
innego sposobu opisu swojego autorstwa, zgodnie z punktem 3.
3) zezwala Szkole na publikację na stronach serwisów internetowych i społecznościowych
wizerunku osób przedstawionych na fotografii,
4) potwierdza, że opublikowanie fotografii nie narazi Szkoły na odpowiedzialność prawną za
korzystanie z prawa do wizerunku lub prawa do prywatności a także, że Szkoła nie ponosi
odpowiedzialności za skutki prawne podania nieprawdziwych lub nierzetelnych danych,
Szkoła zastrzega sobie prawo do odmowy opublikowania nadesłanego zdjęcia, które naruszają
postanowienia niniejszego Regulaminu jak również w przypadku uznania, że jego opublikowanie
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może narazić Szkołę lub autora zdjęcia na ryzyko poniesienia odpowiedzialności cywilnej lub karnej
jak też zdjęć nie spełniających wymogów technicznych bądź w sposób oczywisty nie związanych
z założeniami tworzonej Galerii.
10. Szkoła oświadcza, że tworzona Galeria nie jest organizowana, sponsorowana, popierana
i przeprowadzana przez Facebook ani firmy z nim związane.
11. Dane osobowe zgłaszających zdjęcia do Galerii są przetrzymywane przez Szkołę jedynie w celach
niezbędnych dla prowadzenia Galerii i komunikowania się z autorami opublikowanych zdjęć.
Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania bądź
usunięcia. W tym celu należy skontaktować się ze Szkołą za pośrednictwem funkcjonalności serwisu
Facebook lub poczty e-mail.
12. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
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