
Regulamin konkursu
pod nazwą

„Moje GreenVelo”

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs fotograficzny pod 
nazwą „Moje GreenVelo”, przeprowadzony w okresie 01.12.2017 – 27.12.2017 r., zwany 
dalej konkursem.
2. Organizatorem konkursu jest Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa 
Świętokrzyskiego, zwana dalej Organizatorem. 
3. Wykonawcą konkursu jest Amistad sp. z o.o., zwana dalej Wykonawcą.

§ 2
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących, zarówno amatorów, jak i osób 
zajmujących się fotografią zawodowo, bez względu na rodzaj używanego sprzętu 
fotograficznego. 
2. Konkurs ma charakter otwarty, może w nim wziąć każda osoba, również niepełnoletnia, 
jednak w przypadku tych ostatnich konieczna będzie zgoda rodziców na udostępnienie 
danych osobowych. 
3. Konkurs ma zasięg krajowy i odbywa się wyłącznie na terenie Polski, dopuszcza się jednak
udział osób spoza granic kraju, jednak w przypadku zdobycia przez nich w konkursie nagród, 
należy liczyć się z koniecznością pokrycia części kosztów (różnicy pomiędzy kosztem 
wysyłki krajowej, a zagranicznej) wynikających z przesyłki nagrody poza obszar Polski.

§ 3
1. Każdy uczestnik konkursu fotograficznego może nadesłać maksymalnie pięć fotografii, 
związanych z tematyką konkursową, czyli przedstawiających szlak GreenVelo – ciekawe 
miejsca, przygody ze szlaku, zdjęcie upamiętniające przyjemne chwile itp. Każde zdjęcie 
traktowane jest jako jedno zgłoszenie. 
2. Zgłaszane zdjęcia muszą mieć minimum 1920px szerokości. Dopuszcza się prace poddane 
standardowej obróbce (kadrowanie, zmiana kontrastu, nasycenia, zdjęcia czarno-białe, HDR). 
Zdjęcia noszące ślady głębszej ingerencji (np. dodawanie elementów dodatkowych, których 
pierwotnie na zdjęciu nie było) nie będą brane pod uwagę. 
3. Zdjęcia należy wysłać w postaci elektronicznej na adres mailowy: 
greenvelo.konkurs@gmail.com
4. W treści wiadomości należy wpisać:
 tytuł zdjęć (każe zdjęcie powinno być również podpisane tytułem)
 imię i nazwisko autora
 miejsce i datę wykonania zdjęć
 krótki opis/komentarz do zdjęć (opcjonalnie)
5. Dodatkowym elementem konkursu jest możliwość umieszczenia zdjęć na profilu Facebook
lub Instagram z hasztagiem #mojegreenvelo – spośród wszystkich osób, które publicznie 
udostępnią konkursowe zdjęcia zostanie wybranych pięć najlepszych. Ich autorzy otrzymają 
nagrody niespodzianki. Nie muszą to być takie same zdjęcia jak te zgłoszone mailowo.
6. Celem konkursu jest popularyzacja szlaku GreenVelo.



§ 4
1. Nad przebiegiem konkursu będzie czuwała komisja złożona z przedstawicieli Organizatora
oraz Wykonawcy. 
2. Komisja wyłoni spośród autorów zdjęć zdobywcę nagrody jaką jest Rower Trans Atlantic 
Kross (19'').
3. Decyzja komisji konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od 
niej odwołanie.
4. Organizator i Wykonawca konkursu zastrzegają sobie prawo do opublikowania imienia, 
nazwiska i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach
informacyjnych Organizatora i Wykonawcy oraz na stronie internetowej greenvelo.pl 
5. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszona w dniu 28.12.2017 r.
6.  Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy kurierem lub przesyłką pocztową poleconą.
7. Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego zależnie od wartości 
Nagrody, to w przypadku, gdy Nagroda rzeczowa przypadnie osobie fizycznej, do Nagrody 
zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. W
takim przypadku, część nagrody, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona
zwycięzcy, lecz pobrana przez Wykonawcę, przed wydaniem zwycięzcy, jako 10% 
zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w art. 30 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst 
jedn. Dz. U. Z 2000 r, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
8. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest wyłącznie 
Wykonawca.
9. W przypadku, gdy Nagroda przypadnie osobie prawnej to na niej będzie ciążył obowiązek 
zapłaty podatku od otrzymanej Nagrody zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5

1. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu w żaden sposób nie ogranicza praw autorskich właściciela 
zdjęcia, z zastrzeżeniem udzielenia nieodpłatnej zgody na wykorzystanie zgłaszanych prac do
promocji konkursu podczas jego trwania i po jego zakończeniu oraz wykorzystania w celach 
promocyjnych przez Organizatora oraz podmioty dotujące kampanię promocyjną tj. 
Województwa: Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Lubelskie, Podkarpackie i Świętokrzyskie.
2. Przez pojęcie udzielenia nieodpłatnej zgody na wykorzystanie zgłaszanych do konkursu 
zdjęć rozumie się: wykorzystanie ich w materiałach promocyjnych Organizatora oraz 
Dotujących wymienionych w ust. 1 § 5, w tym publikowanie w mediach elektronicznych, 
druku w wersji papierowej, w postaci przetworzonej i pierwotnej oraz tworzenie dzieł 
pochodnych.
3. Autor zdjęcia zgłaszając je do konkursu musi posiadać pełnię praw autorskich do niego. 
Organizator i Wykonawca konkursu nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za brak takich 
praw.

§ 6

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
2. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed 
przystąpieniem do konkursu. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za 
niezastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.



3. Uczestnik konkursu zgadza się na przekazanie swojego imienia, nazwiska oraz swojego 
adresu mailowego Organizatorowi oraz Wykonawcy konkursu, który zobowiązuje się 
wykorzystywać pozyskane dane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 
sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami.
4. Uczestnik poprzez fakt przystąpienia do konkursu akceptuje postanowienia 
niniejszego Regulaminu.
6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 01.12.2017 r.

ORGANIZATOR
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego


