REGULAMIN KONKURSU „Wakacyjnego”
1. Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs „Wakacyjny” zwany
dalej „Konkursem”.
2. Organizator
Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15,
37-450 Stalowa Wola, funkcje Koordynatora pełni Wydział Promocji, Kultury, Zdrowia
i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (adres korespondencyjny: Starostwo
Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, e-mail:
e.gul@stalowowolski.pl, r.tarkowska@stalowowolski.pl).
3. Tematyka
Tematem przewodnim Konkursu jest wykonanie zdjęcia z rowerowej przejażdżki,
ukazujące ciekawe miejsce na trasie, a jednocześnie rowerzystę bądź rowerzystów
ubranych w koszulki z 5. Rodzinnego Powiatowego Rajdu Rowerowego. Konkurs
skierowany jest do wszystkich uczestników tej imprezy. Zdjęcia mogą być wykonane
na terenie całej Polski, a także zagranicą.
4. Zgłaszanie prac konkursowych
1) Zdjęcia konkursowe należy przesłać w terminie do 31.08.2017 r. mailem
na adres: e.gul@stalowowolski.pl, r.tarkowska@stalowowolski.pl lub w wiadomości
na facebookowym fanpage’u Powiatu Stalowowolskiego.
2) Każde zdjęcie musi zawierać dokładne miejsce oraz datę wykonania zdjęcia, a także
imię i nazwisko osoby/osób znajdujących się na zdjęciu.
3) Przystępując do Konkursu każdy uczestnik oświadcza, że jest autorem zdjęć,
przysługują mu prawa autorskie do nadesłanych zdjęć i nie są one ograniczone
lub obciążone prawami osób trzecich oraz, że nie naruszają praw osób trzecich.
4) Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych jego uczestników na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych
osobowych z dnia 29.08.1997r. Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)
5) Przystępując do Konkursu każdy uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne
wykorzystywanie swoich prac przez Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
w folderach i materiałach promocyjnych w dowolnym nakładzie, publikowania ich
w Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.
6. Komisja
Oceny nadesłanych prac konkursowych dokonają użytkownicy Facebooka poprzez
kliknięcie „Lubię to” przy wybranym przez siebie zdjęciu.

7. Finał konkursu
Ogłoszenie wyników Konkursu ukaże się na stronie internetowej oraz na fanpage’u
Powiatu Stalowowolskiego do dnia 15.09.2017 r. Laureaci konkursu zostaną
poinformowani indywidualnie.
8. Nagrody
Laureaci konkursu w zależności od zajętego miejsca otrzymają odpowiednio nagrody
rzeczowe.
9. Warunki konkursu
1) Konkurs skierowany jest do uczestników 5. Rodzinnego Powiatowego Rajdu
Rowerowego.
2) Jeden autor może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 fotografii.
3) W konkursie wezmą udział jedynie te zdjęcia, na których będą widoczni rowerzyści
ubrani w koszulki z 5RPRR.
10. Postanowienia końcowe
1) Wszystkie zgłoszone zdjęcia przechodzą na własność Organizatora.
2) Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Koordynatora – Ewelina Gul,
Róża Tarkowska – Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, p. 114, tel.: 15 643 36 36.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub nierozstrzygnięcia Konkursu bez
podania przyczyny.

