
REGULAMIN KONKURSU 

„MOJA ULUBIONA TRASA ROWEROWA W GMINIE JĘDRZEJÓW” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta Jędrzejowa. 

2. Celem konkursu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Jędrzejów i stworzenie 

produktu turystycznego w postaci trasy rowerowej. 

3. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych lub osoby niepełnoletnie za zgodą opiekuna prawnego, zamieszkujące na terenie 

Polski.  

4. Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie propozycji trasy rowerowej 

przebiegającej głównie na terenie Gminy Jędrzejów.  

5. Praca trasy rowerowej, o której mowa powyżej  musi zawierać kolorową mapę (format co 

najmniej A4) z zaznaczeniem jej przebiegu, opis trasy (maksymalnie trzy strony formatu A4). 

Do pracy można załączyć zdjęcia trasy lub plik wideo w formacie MP4 na pendrivie lub płycie 

CD/DVD.  

6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną propozycję trasy.  

7. Prace należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 33a, 

28-300 Jędrzejów. 

8. Termin składania prac upływa dnia 15 września 2021 roku. 

9. Praca powinna zawierać następujące dane osobowe uczestnika: 

a) Imię nazwisko  

b) Data urodzenia 

c) Adres zamieszkania 

d) Numer telefonu kontaktowego 

10. Prace zostaną ocenione przez jury wybrane przez organizatora. 

11. Jury oceniając propozycje bierze pod uwagę atrakcyjność turystyczną trasy, jej 

bezpieczeństwo, a także formę i atrakcyjność jej przedstawienia.  

12. Nagrody:  

a) Nagroda główna – rower o wartości do 1500 zł 

b) II Nagroda – akcesoria rowerowe o wartości do 500 zł 

c) III nagroda – akcesoria rowerowe o wartości do 300 zł 

13. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do modyfikacji przebiegu trasy przed jej 

oznakowaniem.  

14. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie dla celów Konkursu 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  

15. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

16. Uczestnik Konkursu, Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika o którym mowa w § 2 ust. 1 wyraża 

zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu i otrzymania 

nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia 

otrzymanie nagrody w Konkursie. Każdy Uczestnik, Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika o 

którym mowa w § 2 ust. 1 ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania oraz 

żądania usunięcia. 

17. Uczestnik Konkursu, Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika o którym mowa w § 2 ust. 1 
oświadcza, że praca zgłoszona do Konkursu została stworzona samodzielnie przez Uczestnika 
i jest wolna od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich.  



18. Z chwilą wysłania zgłoszenia do Konkursu Uczestnik, Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika o 
którym mowa w § 2 ust. 1 bez wynagrodzenia przenosi na Organizatora własność 
egzemplarza pracy i udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie 
niewyłącznej licencji do korzystania z pracy na następujących polach eksploatacji:  
a) utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera) pracy 
dowolną techniką,  
b) publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 
miejscu i czasie przez siebie wybranym,  
c) publiczne wystawianie pracy. 


