REGULAMIN KONKURSU
„EKOPODRÓŻE - MAŁE I DUŻE!”

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz warunki uczestnictwa
w konkursie „Ekopodróże – małe i duże”, nazywanego dalej „Konkursem”.
2. Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych opisów wycieczek odbytych
z wykorzystaniem Ekobiletu – upoważniającego do nielimitowanych podróży
środkami transportu Kolei Śląskich, KZK GOP, MZK Tychy oraz MZKP
Tarnowskie Góry.
3. Organizatorem konkursu jest portal Silesia Info Transport. Partnerem
konkursu są Koleje Śląskie Sp. z o.o.
4. Konkurs trwa od 20 czerwca 2017 r. do 27 sierpnia 2017 r.
5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się
z Regulaminem.

II.

UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być wszystkie osoby powyżej 18
(osiemnastego) roku życia, posiadające pełną lub ograniczoną zdolność do
czynności prawnych.
3. Uczestnicy konkursu zobowiązują się do przestrzegania określonych w
Regulaminie zasad oraz spełnienia wszystkich warunków, uprawniających do
udziału w Konkursie.

III.

PRZEBIEG KONKURSU
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 20.06.2017 do
27.08.2017 dokonać zgłoszenia konkursowego, czyli przesłać na adres
kontakt@silesiainfotransport.pl opis swojej wycieczki odbytej do dowolnego
miejsca w województwie śląskim. Można także - w części lub w całości ułożyć mapę podróży przy wykorzystaniu dowolnych miejsc, które Uczestnik
sam uważa za atrakcyjne. Podróż musi być opracowana przy wykorzystaniu,
jako środka lokomocji transportu zbiorowego, EKO Biletu (honorowanego
przez Koleje Śląskie, KZK GOP, MZK Tychy oraz MZKP Tarnowskie Góry).

2. Po wysłaniu zgłoszenia uczestnik nie może dokonywać w zgłoszeniu żadnych
zmian.

3. Każdego tygodnia wybierane będzie jedno najlepsze zgłoszenie z dotychczas
wysłanych. Wyniki ogłaszane będą w każdą niedzielę w czasie trwania
konkursu na stronie organizatora.
4. Organizator oraz partner konkursu są uprawnieni do publicznego
udostępniania zgłoszonych propozycji konkursowych.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi
uczestnikami konkursu.

IV.

FORMA ZGŁOSZEŃ KONKURSOWYCH
1. Opis wycieczki można przesyłać w dowolnej formie (może to być m.in.
materiał tekstowy, wizualny - prezentacja, infografika, czy audiowizualny –
film) oraz musi:


wskazywać odwiedzone przez Uczestnika miejsca,



zawierać informacje praktyczne dotyczące wybranych miejsc,



zawierać informacje o sposobie przemieszczania się między
wybranymi atrakcjami z wykorzystaniem EKO Biletu,



zawierać uzasadnienie dlaczego akurat te miejsca warto odwiedzić
w ramach jednodniowej sobotniej wycieczki z EKO Biletem.

V.

ZASADY FUNKCJONOWANIA ORGANÓW DOKONUJĄCYCH WERYFIKACJI ZGŁOSZEŃ
1. Wyróżnieni w konkursie zostaną wyłonieni przez trzyosobową kapitułę
konkursową, której skład będą tworzyć pracownicy Organizatora oraz
Partnera Konkursu.
2. W skład kapituły konkursowej wchodzą osoby wskazane przez Organizatora.
3. Wyróżnieni w konkursie zostaną wyłonieni spośród uczestników
spełniających warunki wymienione w punkcie II., III. i IV.
4. Organizator opublikuje wyniki Konkursu na stronie internetowej
http://silesiainfotransport.pl/.
5. Organizator oświadcza, że będzie uprawniony lecz nie zobowiązany do
posługiwania się przesłanymi opisami wycieczek.

VI.

NAGRODA
1. Nagrodami dla wyróżnionych uczestników są pakiety gadżetów
sygnowanych elementami identyfikacji wizualnej Partnera Konkursu

(koszulka, smycz, multitool karta przetrwania, zestaw karteczek
samoprzylepnych, termos).
2. Uczestnik jest zobowiązany do zgłoszenia się po odbiór nagrody do siedziby
Partnera Konkursu do 30 października 2017 r.
3. Nagroda przyznana zostaje pod warunkiem przesłania przez zwycięzcę
danych niezbędnych do realizacji nagrody, zgodnie z dalszymi
postanowieniami.
4. Zwycięzca zobowiązany jest w terminie 5 dni od dnia przekazania
przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody przekazać
Organizatorowi wskazane dane i informacje niezbędne do zrealizowania
prawa do nagrody.
5. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na gotówkę
lub nagrodę innego rodzaju.

VII.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych
osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr
123, poz 883.) w celach prowadzenia Konkursu.
2. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania.

VIII.

PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik uczestnicząc w Konkursie jednocześnie zapewnia, że będzie
najpóźniej z chwilą zgłoszenia zadania do Konkursu wyłącznym autorem
przesłanego opisu wycieczki oraz że jest ona wolna od wszelkich wad, w
szczególności wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich.
2. W przypadku ogłoszenia uczestnika zwycięzcą Konkursu, uczestnik wyraża
zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora i Partnera Konkursu
autorskich praw majątkowych do zgłoszonej koncepcji na następujących
polach eksploatacji:
-

Utrwalanie. Zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką niezależnie od
systemu standardu i formatu.

-

Rozpowszechnianie w Internecie, prasie i za pomocą wizji.

-

Utrwalanie na każdym nośniku audiowizualnym lub audialnym
w tym na nośnikach video, taśmie magnetycznej, dysku
audiowizualnym, dysku komputerowym.

-

Publikowanie w każdej formie. Udzielanie licencji na
wykorzystanie.

-

Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć
dostęp do koncepcji wycieczki w miejscu i czasie przez siebie
wybranym.

3. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora i
Partnera Konkursu prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw
autorskich do przesłanego opisu wycieczki.

