
Regulamin konkursu na „Najładniejszy opis i zdjęcie Krutyńskiego 

Szlaku Rowerowego” 

 

I Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” 

2. Konkurs ma charakter otwarty dla każdego, pod warunkiem II pkt 1  

3. Opis i Zdjęcia należy nadsyłać do 1.09.2014 roku. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 4.09.2014  

Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej www.it.mragowo.pl  oraz stronie portalu 

społecznościowego Facebook Organizatora 

4. Wręczenie nagród odbędzie się we wrześnie 2014 roku. 

 

II Uczestnicy 

1. Konkurs ma charakter otwarty. Jednakże ze względu na główną nagrodę osobę niepełnoletnią w 

Konkursie reprezentuje Opiekun, który staje się dysponentem nagrody.  

2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są organizatorzy Konkursu. 

3. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 1 pracę. Na pracę składa się opis w dowolnym języku 

(polski, niemiecki, angielski, rosyjski) oraz dowolna liczba zdjęć. 

 

III Zasady Konkursu 

1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest przedstawienie uroku Krutyńskiego Szlaku Rowerowego. 

Lista nadsyłanych prac zostanie umieszczona na stronie Organizatora pod artykułem o Konkursie.  

2. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej 

ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się: 

• konwersję zdjęć kolorowych do czarno - białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.; 

• korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie); 

3. Nie będą akceptowane zdjęcia: 

• z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej; 

• powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże). 

 

http://www.it.mragowo.pl/


IV Nadsyłanie prac 

1. Prace konkursowe należy nadsyłać w załączniku na adres info@it.mragowo.pl. Nadesłanie pracy 

jest równoznaczne z zgłoszeniem się do konkursu 

2. Prace muszą spełniać następujące kryteria: 

 Opis szlaku bez ograniczeń liczby znaków 

 Zdjęcia powinny być w formacie JPG, oraz o minimalnych wymiarach 2000 x 3000px 

 

V Jury 

1. Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez Organizatora. 

2. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zdjęć nierealizujących tematu Konkursu lub 

niespełniających innych zasad Konkursu. 

Z udziału w Konkursie mogą zostać wykluczone prace zdradzające wady formalne (słaba jakość zdjęć, 
zbyt mała rozdzielczość itp.). Odrzuceniu podlegają zdjęcia, na których znajdują się znaki, cyfry 
(daty, znaki wodne, podpisy, ramki). 
 
3. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji. 

 

VI Nagrody 

1. Organizatorzy uhonorują atrakcyjnymi nagrodami zdobywców I, II i III miejsca oraz zastrzegają 

sobie prawo do przyznania 2 wyróżnień. 

Główną nagrodą jest weekend (2 noclegi) dla 2 osób w Kompleksie Wypoczynkowo – Rekreacyjnym 

Mazur Syrenka w Krutyni zrealizowanym we wrześniu br. 

2. Prace laureatów mogą zostać wykorzystane do publikacji promujących szlak.  

3. Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Jury drogą e-mailową. 

 

VII Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że: 

akceptuje niniejszy Regulamin; jest autorem zdjęć oraz posiada zgodę osób biorących udział przy 

powstawaniu pracy (model i modelek, wizażystów itd.) na uczestnictwo w Konkursie oraz publikacje. 

Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do 

organizatorów Konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu; wyraża zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych 

dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.; udziela Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu 

nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas 

mailto:info@it.mragowo.pl
http://www.mazursyrenka.com/
http://www.mazursyrenka.com/


nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych zdjęć na wszystkich polach 

eksploatacji, a w szczególności obejmującej uprawnienie do: 

◦ utrwalania; 

◦ zwielokrotnienia wszelkimi technikami, w tym przede wszystkim techniką drukarską; 

◦ wprowadzenia do obrotu w kraju i za granicą; 

◦ wprowadzenia do pamięci komputera; 

◦ publikacji w tytułach Organizatora;  

◦ publikacji na stronie internetowej Organizatora (www.it.mragowo.pl) oraz na profilu Organizatora 

w serwisie Facebook. 

◦ publikacji 

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie 


