
REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU POD HASŁEM 

„Na dwóch kółkach przez Warmię i Mazury”  
 

1. Organizatorem Konkursu jest Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku 

działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. Adres biura Fundacji:  

ul. Nowowiejska 4a, 11-500 Giżycko, tel. (87) 428 04 90, fax 428 04 91, 

fundacja@jeziora.com.pl, www.jeziora.com.pl.  

 

2. Honorowy patronat nad Konkursem pełni Starosta Giżycki Wacław Strażewicz. 

 

3. Celem Konkursu jest: 

- promocja walorów przyrodniczych i krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego 

ze szczególnym uwzględnieniem Regionu Wielkich Jezior Mazurskich 

- propagowanie roweru jako ekologicznego środka transportu i rodzinnych wycieczek 

rowerowych. 

 

4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie zespoły złożone z min. 3 osób, np. członków 

rodziny, znajomych. Konkurs nie dopuszcza indywidualnego udziału w rywalizacji.  

W zespole liczącym min. 3 osoby powinien znaleźć się przynajmniej 1 uczeń szkoły lub 

wychowanek przedszkola, pozostałe osoby muszą być pełnoletnie.  

 

5. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby zamieszkałe na terenie województwa 

warmińsko-mazurskiego. 

 

6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie ich 

najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się małżonków, dzieci, 

rodziców oraz rodzeństwo. 

 

7. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Od Uczestników nie będą pobierane 

opłaty z tytułu udziału w konkursie. 

  

8. Konkurs trwa od dnia 15.06.2015 r. do dnia 30.09.2015 r. Zgłoszenia dostarczone do 

Organizatora (na adres jak w pkt. 1 regulaminu) po upływie tego terminu nie będą 

zakwalifikowane do udziału w konkursie.  

  

9. Zadaniem Uczestników Konkursu (zespołu) jest odbycie jednodniowej wycieczki 

rowerowej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w terminie wskazanym w pkt.  

8 regulaminu, sporządzenie opisu i reportażu fotograficznego lub filmowego z wycieczki  

i przesłanie go na płycie CD/DVD na adres Organizatora. Do relacji z wycieczki należy 

dołączyć wypełnione i podpisane Zgłoszenie, będące załącznikiem do niniejszego 

regulaminu.  

 

10. W terminie do 30.10.2015 r. Komisja Konkursowa dokona wyboru min. 3 zespołów 

Uczestników, którzy otrzymają nagrody rzeczowe. Ocenie podlegać będzie atrakcyjność trasy 

wycieczki jak również zaobserwowane i opisane osobliwości krajobrazu oraz przyrody 

Warmii i Mazur. Komisję Konkursową powołuje Organizator Konkursu. 

 

11. W Konkursie przewidziano nagrody rzeczowe dla członków min. 3 zespołów. Wśród 

nagród rzeczowych przygotowano: rowery, kaski ochronne, kamizelki odblaskowe, zapinki 

rowerowe oraz gadżety promocyjne Organizatora.   



 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród wynikłe z winy producenta. 

 

13. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora 

www.jeziora.com.pl. Laureaci Konkursu otrzymają powiadomienia o terminie i miejscu 

wręczenia nagród drogą elektroniczną na podany w zgłoszeniu adres e-mail. 

 

14. Laureaci są zobowiązani do odbioru nagród we wskazanym terminie i miejscu na swój 

koszt.  

 

15. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 

101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w związku z Konkursem i na potrzeby jego 

przeprowadzenia. 

 

16. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika na przetwarzanie danych 

osobowych dla celów Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na 

publikację swoich danych, jako Uczestnika Konkursu oraz/lub Laureata Konkursu.  

 

17. Laureat Konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego na 

zdjęciach/filmie zgłoszonych do konkursu oraz wykonanych podczas odbioru Nagród. 

 

18. W przypadku, jeżeli osoba zgłaszająca się do konkursu nieposiadająca pełnej zdolności do 

czynności prawnych, nie prześle Organizatorowi zgody na wzięcie udziału w Konkursie, 

wyrażonej przez opiekuna prawnego tej osoby, wówczas Organizator ma prawo wykluczyć tą 

osobę z udziału w Konkursie. 

  

19. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią 

Regulaminu Konkursu i Regulamin akceptuje w całości. 

 

20. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia Konkursu, jego anulowania lub przerwania 

bez podania przyczyny. 

 

 

 

Konkurs zorganizowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Starostwa Powiatowego w Giżycku 

 

 

         

       
               Honorowy Patronat 

 

Organizator: 

 


