Regulamin konkursu Wakacje z Ostrower
1. Organizatorem konkursu Wakacje z Ostrower jest Stowarzyszenie Ostrower zwane dalej
Organizatorem.
2. Celem konkursu jest zaznajomienie się uczestników z mniej znanymi ciekawymi punktami
na mapie naszego województwa.
3. Zadaniem uczestnika jest odwiedzenie jak najwiekszej ilości miejsc oraz wykonanie zdjęcia
typu „selfie”.
4. Zdjęcie musi ujmować swoim kadrem uczestnika, jego rower oraz miejsce wskazane przez
Organizatora.
5. Lokalizacje miejsc podane są na fanpage'u Organizatora.
(https://www.facebook.com/stowarzyszenieostrower/)
6. Każde zdjęcie to jeden punkt.
7. Uczestnik konkursu zobowiązany jest zachować zdjęcia na nośniku cyfrowym i nazwać
poszczególne pliki w formie "imię_nazwisko_miejsce.jpg".
8. Zdjęcia nadsyłane na konkurs muszą zostać wykonane: od 16 lipca 2017 r. do 15 września
2017 r. Zdjęcia nie mogą naruszać dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego oraz
praw i dóbr osób trzecich.
9. Zdjęcia, które nie spełnią wymogów, wskazanych w pkt. 4 i 8 nie wezmą udziału w
konkursie.
10. Zdjęcia należy przysyłać drogą elektroniczną na adres ostrowerfest@gmail.com wg wzoru:
a) w temacie: „Wakacje z Ostrower, imię i nazwisko”
b) Zdjęcia należy skompletować i umieścić je w folderze nazwanym imieniem i
nazwiskiem, oraz przesłać skompresowany folder w załączniku
c) w treści: data wykonania zdjęcia; imię i nazwisko autora; telefon kontaktowy; e:mail,
oświadczenie uczestnika konkursu potwierdzające jego prawa autorskie do nadesłanych
fotografii, (treść oświadczenia: „Oświadczam, że przesłane przeze mnie zdjęcia nie
naruszają dóbr i praw osób trzecich, że posiadam pełnię praw autorskich do nadesłanych
fotografii i przenoszę je na Organizatora w zakresie niezbędnym do ich publikacji i/lub
innego rozpowszechniania oraz oświadczam, że przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa
majątkowe do nadesłanych zdjęć na rzecz Organizatora na następujących polach
eksploatacji: zwielokrotnianie, wykorzystywanie techniką drukarską i cyfrową,
wystawianie, udostępnianie na stronach internetowych oraz na profilu facebookowym, we
wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich
zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu – imię i nazwisko”). Zgłoszenia bez wyżej
wymienionych elementów oraz bez imienia i nazwiska tylko np. z pseudonimem lub z
niepełnymi danymi nie będą brały udziału w konkursie.
d) zdjęcia nadesłane w załączniku poczty elektronicznej powinny być w rozdzielczości min.
800x600 (Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany rozdzielczości zdjęcia
opublikowanego na stronie internetowej)
11. Przyjmowanie zdjęć rozpoczyna się od 16 lipca 2017 r., ostatnie zdjęcia przyjmowane będą
15 września 2017 r. do godz. 24:00. Zdjęcia nadesłane po tym terminie nie będą brały
udziału w konkursie.
12. Na prośbę autora zdjęcie może być wycofane z dalszego udziału w konkursie.
13. Nagrodzonych zostanie trzech uczestników z najwiekszą iloscią punktów.

14. W przypadku zebrania takiej samej ilości punktów przez kilku uczestników zostanie
przeprowadzony dodatkowy quiz o tematyce rowerowej i krajoznawczej.
15. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas drugiego festiwalu rowerowego
OstrowerFest, który odbedzie się w dniach 15-17 września 2017r.
16. Wręczenie nagród nastąpi w sobotę 16.09.2017 r. pomiędzy godz. 11.00-14.00, podczas
trwania festiwalu rowerowego OstrowerFest na ostrowieckim Rynku.
17. Udział w Konkursie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik bierze w nim udział na
własną odpowiedzialność.
18. Organizatorzy Konkursu rowerowego nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody
wynikłe w czasie konkursu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
19. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, pełnoletnich, mających pełną zdolność do
czynności prawnych, spełniających wymagania nałożone niniejszym regulaminem.
20. Uczestnik konkursu niniejszym zezwala na publiczne ujawnienie jego imienia i nazwiska na
stronie internetowej www.ostrowerfest.pl i www.ostrower.pl oraz na Facebooku:
facebook/stowarzyszenieostrower/ oraz w trakcie trwania festiwalu rowerowego
OstrowerFest podczas jego ewentualnego uczestnictwa w zabawie o nagrodę konkursu.
21. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także
zawieszenia organizacji konkursu.
22. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.ostrowerfest.pl
23. Dokonując zgłoszenia do konkursu, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady
konkursu zawarte w niniejszym regulaminie oraz podporządkowuje się jego
postanowieniom.
24. Organizatorzy mają prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w
nim (w tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnika, w stosunku do którego podjęli
uzasadnione podejrzenie o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.
25. Niedostosowanie się do punktów zawartych w niniejszym regulaminie lub niewłaściwe
podanie danych osobowych, pozbawia możliwości uczestnictwa w konkursie oraz powoduje
unieważnienie osiągniętych wyników.
26. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów do regulaminu i będą
obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie
www.ostrowerfest.pl
27. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.
28. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
29. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z
organizowaniem konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr101, poz. 926).

