
Regulamin konkursu „Mój Małopolski Zakątek” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa warunki udziału oraz zasady konkursu na artykuł, 

„Mój Małopolski Zakątek” 

2. Organizatorem konkursu jest TK web 

3. Termin konkursu  to 19 lipca 2013 do 25 lipca 2013 

4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem postanowień regulaminu 

oraz oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez  

organizatorów dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu. 

 

§ 2. Warunki uczestnictwa 

1. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszego artykułu opatrzonego zdjęciami dotyczącego 

Małopolski oraz jego publiczna prezentacja. 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną  

zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej  

Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą  

brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. 

3. Uczestnikami konkursu nie mogą być organizatorzy oraz jury, jak również ich  

małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. 

4. Zdjęcia, które zostały wcześniej opublikowane na portalu odkryjmalopolske.pl  mogą  

wziąć udział w konkursie.  

5. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 1 artykuł i 3 zdjęcia 

6. Wymagania techniczne artykułu:  

- Artykuł musi liczyć od 1000 do 2000 słów 

- Fotografie muszą zostać wykonane na terenie Małopolski.  

- minimalna wielkość obrazu: 2000x3000px (3000x2000px), 

- minimalna rozdzielczości: 72 DPI 



- pliki w formacje JPG 

7. Uczestnik powinien podać swój telefon kontaktowy, adres e-mail, tytuł pracy,  

8. Uczestnik jest odpowiedzialny za kompletność i prawidłowość podanych przez siebie 

danych osobowych. 

9. Zgłoszenie uczestnictwa powinno nastąpić w czasie trwania konkursu, tj. w terminie 

Określonym w § 1 ust. 3 regulaminu konkursu. Zdjęcia konkursowe należy przesyłać  

Na serwer portalu poprzez stronę http://www.odkryjmalopolske.pl/logowanie-rejestracja.html i 

zakładkę „dodaj artykuł”. 

10. Do nadsyłanych zgłoszeń należy dołączyć oświadczenie: 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych  

dla celów niniejszego konkursu, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o  

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późniejszymi  

zmianami). 

11. Nie jest dozwolone manipulowanie treścią zdjęć przysłanych do konkursu, np.  

dodawanie czy usuwanie elementów, lub tez łączenie kilku fotografii w miejscu  

oryginalnej kompozycji. Dopuszczalne są lekkie korekty edytorskie (np. jasność,  

kontrast) 

 

§ 3. Sposób przeprowadzenia konkursu i ogłoszenie wyników 

 

1. Ogłoszenie wyników nastąpi 25 lipca 2013 roku. 

2. Najlepsze artykuły wyłoni  redakcja portalu odkryjmalopolske.pl. 

3. Decyzje redakcji  są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

4. Nagrodzone artykuły zostaną opublikowane na portalu odkryjmalopolske.pl oraz na stronach 

partnerów i patronów medialnych konkursu 

5. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:  

- 2 podwójne zaproszenia na Noc Basenów w Termie Bukovina (27 lipca 2013 roku) 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do ponownego wykorzystywania nagrodzonych 

http://www.odkryjmalopolske.pl/logowanie-rejestracja.html


prac w formie prezentacji na stronie internetowej, wystawy lub druku. 

 

§ 4. Zobowiązania uczestników 

1. Uczestnik musi być w posiadaniu pełnych praw autorskich i praw majątkowych 

zgłoszonych materiałów wizualnych i pisemnych. 

2. Organizator nie jest zobowiązany do sprawdzenia zgłoszonych fotografii i tekstów pod kątem 

możliwych naruszenia prawnych. 

3. Każdy uczestnik upoważnia organizatorów do użytkowania materiału przesłanego w ramach 

konkursu, w następującym zakresie: publiczne wystawianie,rozpowszechnianie, na przykład w druku 

lub w Internecie, włączając w to sieci socjalne (np. Facebook). 

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia. 

2. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące 

zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby  

konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych  

osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./. Osoby uczestniczące 

w konkursie potwierdzają swoja zgodę na powyższe w formie przesłania do  

organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu. 

3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział  

w Konkursie. 

5. Decyzje Organizatora Konkursu (IWI) maja charakter ostateczny i nie przysługuje od  

nich odwołanie. 

6. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 

niniejszego Regulaminu. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maja 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 


