
Regulamin Konkursu Fotograficznego 

pn. „Gorzowskie ścieżki” 

 
§1 

Warunki ogólne 

 

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego pn. „Rowerowe selfie” zwanym dalej „Konkursem” jest 

„Rowerowy Gorzów”, zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Celem Konkursu jest zachęcenie mieszkańców do korzystania z roweru jako alternatywnego i 

ekologicznego środka transportu. 

3. Konkurs polega na wykonaniu fotografii przedstawiającej rower, część roweru, osprzęt rowerowy 

lub osoby/osób poruszających się rowerem na tle zgodnym z podanym tematem Konkursu. 

4. Tematem Konkursu jest wykonanie fotografii na tle drogi rowerowej/dróg rowerowych 

znajdujących się na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 

 

§ 2 

Uczestnicy Konkursu 

 

1. Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie udział może wziąć każdy bez względu na wiek. 

 

§ 3 

Zasady udziału w Konkursie 

 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

2. Każda osoba biorąca udział w Konkursie może nadesłać od 1 do 3 fotografii. 

3. Fotografie muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie były nagradzane. 

4. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii 

pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji fotografii. 

5. Każdy uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że zgłaszane do Konkursu fotografie nie 

naruszają praw osób trzecich, w szczególności ich dóbr osobistych, oraz ogólnie przyjętych norm 

obyczajowych. 

6. Fotografie nie mogą przedstawiać twarzy ludzi. 

7. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 

Organizatora danych osobowych Uczestnika w zakresie i celu organizacji Konkursu, w tym na 

opublikowanie jego imienia i nazwiska na stronie internetowej www.rowerowygorzow.pl oraz 

portalu społecznościowym Facebook (profil „Rowerowy Gorzów”) 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania fotografii, które nie są zgodne z 

warunkami niniejszego regulaminu. 

9. Poprzez wysłanie zdjęcia i podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie 

jego imienia i nazwiska na stronie internetowej www.rowerowygorzow.pl oraz na profilu na 

portalach społecznościowych. 

10. Fotografie mogą być wykonane przy użyciu drona. 

 

§ 4 

Miejsce i termin nadsyłania fotografii 

 

1. Uczestnik Konkursu dostarcza fotografie w postaci cyfrowej, w formacie JPG. Każdy plik musi 

być opisany w poniższy sposób: imię_nazwisko_ulica.jpg. 

2. Uczestnik w treści maila podaje także nazwę ulicy, przy której została wykonana fotografia. 

3. Organizator nie zwraca nadesłanych fotografii. 

4. Fotografie nie mogą zawierać danych autora na zdjęciu. 

5. Dopuszcza się korekcję fotografii polegającą na polepszeniu jakości zdjęcia, tj. wyostrzenie, 

kontrast, nasycenie, rozjaśnienie, a także konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii. 



6. Wersje cyfrowe fotografii, uczestnik przesyła na adres e-mail: kontakt@rowerowygorzow.pl. 

Fotografie należy przesyłać w dniach od 22 czerwca do 27 czerwca 2021 r. 

7. Nie będą brane pod uwagę fotografie, które wpłyną po ww. terminie (decyduje data i godzina 

wysłania wiadomości e-mail). 

8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle 

zabezpieczonych prac. 

 

§ 5 

Nagrody 

 

1. Wszystkie nadesłane fotografie spełniające warunki regulaminu zostaną zamieszczone na stronie 

internetowej www.rowerowygorzow.pl. 

2. Każda osoba korzystająca ze strony www.rowerowygorzow.pl będzie mogła oddać trzy głosy na 

wybrane przez siebie zdjęcia klikając na przycisk „Głosuj” pod zdjęciem pomiędzy 28 czerwca a 

30 czerwca 2021 r. 

3. Ponadto do liczby oddanych głosów zostanie także dodany bonus w postaci 10% liczby 

przejechanych kilometrów w okresie od 22 czerwca do 27 czerwca 2021 r. poszczególnych 

autorów zdjęć. 

4. Uczestnik konkursu, który otrzyma największą ilość głosów otrzyma zestaw nagród - koszulkę 

rowerową, plecak, pompkę rowerową, uchwyt na telefon i dzwonek. 

5. Uczestnik konkursu z drugim wynikiem pod względem ilości głosów (pod warunkiem, że nie zajął 

również pierwszego miejsca) otrzyma zestaw nagród - plecak, pompkę rowerową, uchwyt na 

telefon i dzwonek. 

6. Uczestnik konkursu z trzecim wynikiem pod względem ilości głosów (pod warunkiem, że nie zajął 

również pierwszego lub drugiego miejsca) otrzyma zestaw nagród - plecak, pompkę rowerową, 

uchwyt na telefon i dzwonek 

7. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane do dnia 3 lipca 2021 r. na stronie internetowej 

www.rowerowygorzow.pl. 

8. O terminie i miejscu odbioru nagród zwycięzcy zostaną poinformowani mailowo.  

 

§ 6 

Prawa autorskie 

 

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przeniesienie na Organizatora Konkursu praw autorskich na 

następujących polach eksploatacji, bez prawa do wynagrodzenia: 

1) wykorzystanie fotografii na stronie internetowej www.rowerowygorzow.pl, na profilach 

Rowerowego Gorzowa na portalach społecznościowych oraz we wszystkich materiałach 

promocyjnych Rowerowego Gorzowa, 

2) pokonkursowa prezentacja nadesłanych prac. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie 

wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 

2. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny oraz prawo do 

niewyłonienia zwycięzców. 

3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub 

podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wyłączone z Konkursu. 

4. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego 

Regulaminu. 

5. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 
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