
 
         

Regulamin konkursu fotograficznego 

„Obierz kierunek na Szlak Architektury Drewnianej” 

 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem konkursu „Obierz kierunek na Szlak Architektury Drewnianej” („Konkurs”) 

jest Małopolska Organizacja Turystyczna, Rynek Kleparski 4/13, 31-150 Kraków. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie 25 września – 4 października 2015 roku. 

 

§ 2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba, która: 

- nie jest pracownikiem Małopolskiej Organizacji Turystycznej 

- nie jest członkiem rodziny pracownika Małopolskiej Organizacji Turystycznej 

- prześle zdjęcie nawiązujące do tematu wycieczek rowerowych po Szlaku Architektury 

Drewnianej na adres: biuro@mot.krakow.pl w terminie do 4 października 2015 roku 

3. Zwycięzcą Konkursu zostanie autor fotografii uznanej za najciekawszą przez komisję 

konkursową, złożoną z wybranych pracowników Małopolskiej Organizacji Turystycznej. 

4. Organizator nie ogranicza ilości zdjęć, które może przesłać pojedynczy Uczestnik. 

5. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

6. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie zwycięzców nastąpi w dniu 5 października 2015 roku. 

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na fanpage’u Szlaku Architektury Drewnianej na portalu 

facebook (www.facebook.com/drewniana.malopolska).  

8. Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie przesłanych przez niego 

zdjęć na fanpage’u Szlaku Architektury Drewnianej na portalu facebook 

(www.facebook.com/drewniana.malopolska) oraz na stronach www.drewniana.malopolska.pl 

i www.mot.krakow.pl.  

 

§ 3 

NAGRODY 

 

1. Nagrodą w Konkursie jest koszulka kolarska z podpisem Barta De Clercq’a. 

 

§ 4 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 

1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego 

danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 

Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. 
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§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Biorąc udział w konkursie, Uczestnik oświadcza, że fotografie konkursowe nie naruszają praw 

osób trzecich, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity 

z dnia 17 maja 2006r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 ze zm.). 

2. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich 

w przypadku, gdyby użyte przez niego fotografie naruszały prawa osób trzecich. 

3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień Regulaminu 

rozstrzyga Organizator. 

4. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 

 


