
Regulamin Konkursu Rowerowy Nowy Targ – II edycja

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin (Regulamin),  określa warunki i  zasady, na jakich odbywa się
konkurs „Rowerowy Nowy Targ” (Konkurs) – II edycja

2. Organizatorem  Konkursu  jest  Gmina  Miasto  Nowy  Targ,  reprezentowana  przez
Grzegorza Watychę Burmistrza Miasta Nowy Targ,  z/s przy ul. Krzywej 1, 34-400
Nowy Targ, NIP: 735-001-40-12 (dalej: Organizator).

3. Organizator  jest  przyrzekającym  nagrody  w  Konkursie  w  rozumieniu  art.  921
Kodeksu cywilnego. Fundatorem nagród w Konkursie jest Zakład Utylizacji Odpadów
IB Sp. z o.o.

4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Konkurs jest przeznaczony dla osób, które ukończyły 18 rok życia (dalej: Uczestnicy).

Uczestnicy nie posiadający pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział
w Konkursie wyłącznie za zgodą przedstawicieli  ustawowych. Zgoda rodziców lub
opiekunów prawnych osób niepełnoletnich  biorących udział  w Konkursie  powinna
obejmować  również  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  oraz  zgodę  na
przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonych prac.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie ich
najbliższych  rodzin  (małżonkowie,  rodzice,  dzieci,  wnuki,  wstępni,  rodzeństwo,
w tym przyrodnie).

7. Konkurs odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. z 2016 p. 446), ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
ustawą dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. z 2016
p. 666).

§2 Zasady Konkursu

1. Zadaniem  Uczestników  Konkursu  jest  polubienie  profilu  Miasto  Nowy  Targ  na
Facebooku,  udostępnienie  postu  konkursowego  oraz  wykonanie  fotografii
prezentującej  aktywność  rowerową  na  ścieżkach  rowerowych  znajdujących  się  na
terenie  Gminy  i  Miasta  Nowy  Targ  i  przesłanie  jej  na  adres  mailowy,
(tj. konkurs@um.nowytarg.pl) Organizatora do dnia 22.06.2017 r. do godz. 12:00.

2. Zgłoszenie  fotografii  do  konkursu  odbywa  się  poprzez  przesłanie  pliku  w  formie
elektronicznym na adres konkurs@um.nowytarg.pl . Zdjęcie powinno być w formacie
JPG, a wielkość pliku nie może przekroczyć 500 KB. (W razie potrzeby Uczestnik
zostanie  powiadomiony  o  konieczności  nadesłania  na  adres  organizatora  zdjęcia
w lepszej rozdzielczości).

3. Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 prace.
4. W e-mailu przesłanym na adres Organizatora powinny znajdować się następujące 

informacje:
1) dane personalne Uczestnika (imię, nazwisko, adres),
2) numer telefonu, adres e-mail,
3) tytuł fotografii,
4) plik  JPG  podpisany  ma  być  nazwiskiem  z  kolejnym  numerem  fotografii

np. Kowalski1, Kowalski2, a nie numerem nadanym przez aparat fotograficzny,
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5) datę i miejsce wykonania fotografii (data zrobienia fotografii nie może być starsza niż
01.01.2017 r.).

5. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 22.06.2017 r. do godz. 12:00.

6. Obróbka  zdjęć  przesłanych  na  Konkurs  może  polegać  jedynie  na  działaniach
odpowiadających  zabiegom  stosowanym w ciemni  fotograficznej,  polegających  na
globalnych zmianach - rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne
zmiany,  a  zwłaszcza  fotomontaż,  są  niedopuszczalne.  Zdjęcie  nie  spełniające
wymagań konkursowych zostaną zdyskwalifikowane.

7. Fotografie  zgłaszane  na  Konkurs  mogą  być  wcześniej  nagradzane  w  innych
konkursach.

8. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.
9. Uczestnik  wyraża  zgodę na  przetwarzanie  przesłanych danych osobowych zgodnie

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora
w  zakresie  określonym  w  niniejszym  Regulaminie,  w  szczególności  dla  celów
organizacji  Konkursu,  wyłonienia  zwycięzców Konkursu  oraz  wydania  nagród  jak
również do publikowania tych danych, wizerunku Uczestnika oraz nadesłanej przez
niego pracy konkursowej. 

10. Uczestnik niezależnie od wyników Konkursu niniejszym nieodwołalnie wyraża zgodę
na wykorzystanie  swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach  nadesłanych przez
Uczestnika do udziału w Konkursie,  w tym na jego rozpowszechnianie.  Powyższa
zgoda jest niczym nieograniczona ( w tym czasowo i terytorialnie) oraz upoważnia
Organizatora  do  wielokrotnej  publikacji  w  każdym  czasie  oraz  wykorzystania  na
wszelkich  znanych  w  chwili  zawarcia  umowy  polach  eksploatacji,  na  jakich
wykorzystywane będą zdjęcia, na których utrwalony jest wizerunek uczestnika.

11. Zgłoszenie  fotografii  do  konkursu  jest  równoznaczne  z  wyrażeniem  zgody  na:
Zamieszczenie fotografii w Galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez
Uczestnika  Konkursu  nieodpłatnej  i  bezterminowej  licencji  na  umieszczenie  zdjęć
wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie www Organizatora oraz profilu
Facebook Organizatora.

12. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani
naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych
i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody
osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody
na  wykorzystanie  tych  wizerunków  w  zakresie  opisanym  w  punkcie  9  powyżej.
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu
naruszenia  praw  określonych  powyżej  osoba  przekazująca  zrekompensuje
Organizatorowi,  jako  wyłącznie  odpowiedzialna,  koszty  poniesione  w  związku  ze
skierowaniem  przeciwko  niemu  roszczeń  odszkodowawczych,  zwalniając
Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

§3 Komisja Konkursowa

1. Nad  prawidłowym  przebiegiem  Konkursu  czuwa  przy  zachowaniu  należytej
staranności Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

2. Komisja  Konkursowa  składa  się  z:  Waldemara  Wojtaszka,  I-szego  Zastępcę
Burmistrza Miasta Nowy Targ, Joannę Iskrzyńską-Steg, II-giego Zastępcę Burmistrza



Miasta  Nowy  Targ,  Bolesława  Bary,  Dyrektora  Miejskiego  Ośrodka  Kultury
w Nowym Targu, Katarzynę Put – Naczelnika Wydziału Kultury, Sportu i Promocji.

§4 Nagrody

1. Głównymi  nagrodami  w  Konkursie  są  dwa  rowery  górskie  marki  Italbike  (model
damski  i  model  męski),  którymi  Komisja  Konkursowa  nagrodzi  dwie  zwycięskie
prace.

2. Dodatkowo spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa wyłoni trzy wyróżnienia.
3. Fundatorem  nagród  głównych  w  Konkursie  jest  Zakład  Utylizacji  Odpadów

IB Sp. z o.o.

§5 Ogłoszenie wyników i przekazanie nagród

1. Rozstrzygnięcie  Konkursu  i  ogłoszenie  zwycięzców  nastąpi  do  dnia  23.06.2017 r.
do godz. 20:00.

2. Wyniki  konkursu  zostaną  opublikowane  na  stronie  www  oraz  profilu  Facebook
Organizatora.

3. Nagrody  zostaną  przekazane  podczas  przywitania  Lata  w  dniu  24.06.2017  r.
o  godz.  19:45,  Rynek  w  Nowym  Targu.  Organizator  prześle  Uczestnikowi
potwierdzenie daty i godziny przekazania nagrody.

4. W przypadku  braku  kontaktu  ze  strony  Uczestnika  w  ciągu  7  dni  od  ogłoszenia
wyników Konkursu (mimo prób kontaktu ze strony Organizatora), będzie skutkować
wykluczeniem Uczestnika  z  Konkursu  i  przeniesieniem  nagrody  na  inne  potrzeby
Organizatora.

§6 Postanowienia końcowe

1.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  weryfikacji  czy  Uczestnicy  biorący  udział
w Konkursie  spełniają  warunki  określone  w Regulaminie.  W tym celu  Organizator  może
żądać  złożenia  określonych  oświadczeń,  podania  określonych  danych  bądź  przedłożenia
określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania
i numeru telefonu komórkowego.
2.  Zgłaszając  swój  udział  w  Konkursie  i  biorąc  w  nim  udział,  Uczestnik  Konkursu
podporządkowuje się postanowieniom niniejszego Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na
jego treść i na związanie się warunkami Konkursu określonymi niniejszym Regulaminem.
3. Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny na http://www.nowytarg.pl/news.php?
cod=9012 oraz w siedzibie Organizatora.
5. Uprawnienia nabyte przez Uczestników w związku z udziałem w Konkursie nie mogą być
przeniesione  na  osoby  trzecie  bez  zgody  Organizatora.
6.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  Regulaminu  Konkursu,  jeżeli  jest  to
uzasadnione  celem  Konkursu  i  nie  wpłynie  na  pogorszenie  warunków  uczestnictwa
w Konkursie oraz nie będzie dotyczyło istotnych elementów Konkursu (np. skrócenie terminu
wykonania  czynności  Konkursowych,  zmiany  dotyczące  rodzaju  lub  wartości  nagród).
Zmiany  Regulaminu  zostaną  opublikowane  na  stronie:  http://www.nowytarg.pl/news.php?
cod=9012    .

http://www.nowytarg.pl/news.php?cod=9012
http://www.nowytarg.pl/news.php?cod=9012
http://www.nowytarg.pl/news.php?cod=9012
http://www.nowytarg.pl/news.php?cod=9012



