
REGULAMIN KONKURSU ODBLASK – WIDOCZNI NA ROWERACH 

 § 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Gmina Łapsze Niżne z siedzibą urzędu w Łapszach Niżnych,  

ul. Jana Pawła II 20, 34-441 Łapsze Niżne. 

2. Konkurs jest przeprowadzany w terminie od 10.06.2020 r. do 21.06.2020 r. 

3. O wynikach konkursu decyduje liczba głosów w postaci polubień oddanych na zdjęcia konkursowe 

dodane na gminnego  Facebooka w terminie 22.06.2020 r.  do 28.06.2020 r. 

4. Wyniki konkursu zostaną podane dnia 29.06.2020 r. 

5. Podmioty biorące udział w konkursie przesyłają autorskie zdjęcie konkursowe na adres e-mail 

gmina@lapszenizne.pl wraz z uzupełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu . 

6. Konkurs ma na celu zachęcenie mieszkańców oraz turystów do noszenia kasków, odblasków i innych 

sygnalizatorów świetlnych zwiększających ich bezpieczeństwo na rowerze. 

7. Publikowane dane obejmują wizerunek uczestnika przesłany na zdjęciu konkursowym, imię, nazwisko 

oraz miejscowość podana w formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu. 

§ 2 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która wysłała swoje zdjęcie konkursowe 

spełniające zapisy § 3 pkt. 1  oraz skan uzupełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na 

adres mailowy gmina@lapszenizne.pl w terminie określonym w § 1 pkt.2 lub dostarczyła formularz 

zgłoszeniowy w formie papierowej do Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych ul. Jana Pawła II 20. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:  

a. zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie www.lapszenizne.pl w ogłoszeniu o konkursie;  

b. spełnienie warunków podanych w § 1  pkt. 5. 

c. akceptacja warunków podanych w § 1  pkt. 7. 

d. spełnienie warunków podanych w § 4  pkt. 1 

 

 § 3 

Zasady konkursu i nagrody 

1. Przedmiotem konkursu jest autorskie zdjęcie przedstawiające kreatywną stylizację promującą 

bezpieczeństwo rowerzysty. 

2. Zwycięzca i laureaci zostają wyłonieni na podstawie głosów oddanych w postaci polubień zdjęć 

poszczególnych kandydatów, które opublikowane zostaną na oficjalnym fanpage’u Gminy Łapsze 

Niżne na Facebook’u w okresie od dnia 22.06.2020 r. do 28.06.2020 r. 

3. Nagrodą dla zwycięzcy i laureatów są gminne gadżety i foldery turystyczne oraz książki o tematyce 

rowerowej. 

4. Liczba laureatów  jest uzależniona od ilości zgłoszeń. Maksymalna przewidywana liczba laureatów to 

3 osoby. 

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji 

rozstrzyga Organizator.  

6. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną oraz telefonicznie w dniu  

29.06.2020 r. 

7. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialna będzie pracownik Urzędu Gminy zatrudniony na 

stanowisku ds. informacji i komunikacji społecznej. 
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§ 4 

Dane osobowe uczestników konkursu 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych 

osobowych, tj.: imienia, nazwiska, miejscowości, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. 

kontaktowego (w celu umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody). 

2. W związku z formą wyłonienia zwycięzcy, zdjęcia zgłoszone do konkursu będą publikowane na 

oficjalnym fanpage’u Gminy Łapsze Niżne na Facebooku  co wiąże się w upublicznieniem wizerunku 

autorów zdjęć. Konieczne jest zatem podpisanie zawartych w formularzu zgłoszenia uczestnictwa 

klauzuli o przetwarzaniu danych. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę na przetwarzanie danych 

podpisuje rodzic lub opiekun prawny. 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów 

poszczególnych czynności konkursowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

 

1. Formularz zgłoszeniowy do Konkursu ,, Odblask – widoczni na rowerach” 

 

 


