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Regulamin konkursu turystycznego „Zaplanuj całodniową  wycieczkę na obszarze 

Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński” 

 

§ 1 

Organizator Konkursu 

Organizatorem Konkursu „Zaplanuj całodniową  wycieczkę na obszarze Lokalnej Grupy 

Rybackiej Zalew Zegrzyński” jest Referat Promocji Gminy, ul. Modlińska 152, 05-110 

Jabłonna , tel. (22) 767 73 33, www.jablonna.pl, e-mail: promocja@jablonna.pl 

 

§ 2 

Temat 

Tematem Konkursu jest przygotowanie opisu całodniowej wycieczki na obszarze Lokalnej 

Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński. Wskazane jest by opis trasy został wzbogacony o 5 

zdjęć.  

 

§3  

Czas trwania Konkursu 

Konkurs trwać będzie od 3  września 2013 roku do 31 października 2013 roku. 

 

§4  

Cele konkursu 

Celem konkursu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez przyczynienie 

się do upowszechniania informacji o Lokalnej Grupie Rybackiej Zalew Zegrzyński i 

utrwalaniu jej wizerunki jako organizacji aktywizującej lokalną społeczność.  

 

§ 5 

Uczestnicy  
Konkurs jest otwarty dla mieszkańców oraz turystów z obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej 

Zalew Zegrzyński.  
 

§ 6 

Zasady uczestnictwa 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie Zgłoszenia  stanowiącego 

załącznik do niniejszego Regulaminu. W przypadku uczestnictwa osoby nieletniej, karta 

podpisana powinna być przez rodziców lub opiekunów prawnych uczestnika. 

2. Zgłoszenie oraz prace konkursową należy umieścić w zaklejonej kopercie opatrzonej 

dopiskiem: Konkurs „Zaplanuj całodniową  wycieczkę na obszarze Lokalnej Grupy 

Rybackiej Zalew Zegrzyński” i dostarczyć do kancelarii Urzędu Gminy Jabłonna ul. 

Modlińska 152, 05-110 Jabłonna, osobiście lub pocztą.  

 

§ 7 

Forma i format pracy  

Dopuszczone jest zarówno przygotowanie przewodnika w wersji tradycyjnej jak i w wersji 

multimedialnej. Praca konkursowa powinna obejmować nie więcej niż 5 stron tekstu zgodnie 

z poniższymi parametrami:  

1800 znaków na stronie, w tym spacje i znaki interpunkcyjne 

Pracę należy przesłać lub dostarczyć w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej w 

formacie .doc lub .docx na nośniku CD na adres Organizatora konkursu.  

Do tekstu można dołączyć maksymalnie 5 zdjęć, które mogą być wykonane zarówno w 

poziomie jak i w pionie, matowe, błyszczące, kolorowe, czarno-białe i w sepii, wydrukowane 
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na papierze fotograficznym lub dostarczone na nośniku CD razem z tekstem. Zdjęcia muszą 

być zgodne z poniższymi parametrami:  

- jeśli będą wywołane to na papierze fotograficznym o formacie 10x15 cm 

- jeśli będą to wydruki z drukarki – format 10x15 cm 

- w przypadku zapisu na nośniku CD – 1000 x 750 pixeli  

 

 

§ 8  

Rozstrzygnięcie konkursu  
1. Oceny prac zgłoszonych do Konkursu i wyboru laureatów Konkursu dokonuje jury 

powołane przez Organizatora.  

2. W skład jury wchodzą wskazani przez Organizatora przedstawiciele Organizatora.  

3. Jury liczy nie więcej niż 3 osoby.  

4. Jury dokona wyboru Laureatów zgodnie z ustalonymi przez siebie kryteriami, biorąc pod 

uwagę w szczególności:  

zgodność z tematem, 

pomysł na całodniową wycieczkę.  

5. Z prac Jury sporządzony zostanie protokół, który zostanie podpisany przez biorących 

udział w posiedzeniu członków jury.  

6. Decyzje Jury odnośnie wyboru Laureatów są ostateczne i nie przysługuje od nich 

odwołanie.  

 

 

§ 9 

Nagrody  

1. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy.  

2. W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody rzeczowe o łącznej wartości 1350 zł:  

a. za zajęcie I miejsca nagroda rzeczowa o wartości 500,00 zł;  

b. za zajęcie II miejsca nagroda rzeczowa o wartości 450,00 zł;  

c. za zajęcie III miejsca nagroda rzeczowa o wartości 400,00 zł;  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania pierwszego miejsca w przypadku 

niskiego poziomu prac nadesłanych na Konkurs. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie 

prawo do wręczenia wyróżnień.  

4. Organizator zastrzega prawo przyznania nagród równorzędnych.  

5. Nagrodzonym nie przysługuje prawo do żądania ekwiwalentu pieniężnego za przyznaną 

nagrodę rzeczową. Prawo do odbioru nagrody nie może być przeniesione na osoby trzecie.  

6. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Uczestnicy, którzy zostaną uznani za 

zwycięzców, wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych na stronach 

internetowych zawierającej listę zwycięzców oraz w lokalnej prasie.  
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§ 10 

Publikowanie prac 
1. Zgłoszenie prac do konkursu oznacza wyrażenie zgody na ich nieodpłatne 

wykorzystywanie do niekomercyjnej działalności statutowej Organizatora. Organizator 

zastrzega sobie prawo do publikowania prac zgłoszonych do Konkursu, umieszczania ich na 

stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora 

(imię i nazwisko).  

 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe  
1. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

Regulaminu i oświadczeniem, że prace złożone w Konkursie zostały wykonane osobiście 

przez Uczestnika.  

2. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane 

opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych 

informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac naruszających prawa osób 

trzecich lub prawo polskie, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty 

godzące w uczucia religijne.  

 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac 

niespełniających kryterium tematycznego. 

6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem Organizatorowi na czas nieokreślony 

prawa do nieodpłatnego wykorzystania tekstów i zdjęć w następujących formach: utrwalania, 

zwielokrotniania określoną techniką, modyfikacji i obróbki, wprowadzenia do pamięci 

komputerowej, nadania za pomocą wizji przez stację naziemną oraz za pomocą satelity, 

rozpowszechniania za pomocą sieci internetowej i innych nośników elektronicznych – 

publikacji ich na oficjalnej witrynie internetowej oraz w innych formach utrwaleń, a także 

innych działań promocyjnych Urzędu Gminy Jabłonna. Z chwilą nadesłania prac i 

podpisanego Formularza zgłoszeniowego, Uczestnik przenosi na Organizatora majątkowe 

prawa autorskie na polach ekspozycji wskazanych w zdaniu poprzednim.  

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem Uczestnika, że prace zgłoszone do 

Konkursu są jego autorstwa a nadesłane prace nie zostały zgłoszone do innych konkursów i 

publikacji.  

8. Autor prac jest zobowiązany uzyskać zgodę na wykorzystanie wizerunku ewentualnych 

osób widniejących na zdjęciach. Z chwilą zgłoszenia pracy konkursowej, prawa do 

wykorzystania wizerunku tych osób przechodzą nieodpłatnie na Organizatora. Autor zdjęć 

musi posiadać do nich prawa autorskie. Autor przekazuje prawa autorskie na rzecz UG 

Jabłonna.  

 

9. Decyzje jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników.  

10. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.  
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11. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na 

przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu. Uczestnicy, 

których prace zostaną wykorzystane do działań promocyjnych Urzędu Gminy Jabłonna, 

wyrażają zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska autora prac w opisie. Uczestnicy 

potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do Organizatora oświadczenia 

zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu.  

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej: www.jablonna.pl 

 

13. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady oraz 

warunki prowadzenia Konkursu. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do 

Organizatora.  

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz.U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.).  
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