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KONKURS 

„NA NAJCIEKAWSZ Ą TRASĘ TURYSTYCZNĄ  
ZIEMI KAMIENNOGÓRSKIEJ” 

 
 
1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 

1.1 Organizatorem konkursu „Na najciekawszą trasę turystyczną Ziemi Kamiennogórskiej”, 
zwanego dalej Konkursem jest Powiat Kamiennogórski z siedzibą przy ul. Wł. Broniewskiego 
15 w Kamiennej Górze, zwany dalej Organizatorem. 

1.2 Konkurs organizowany jest w ramach projektu pn. „E-ziemia kamiennogórska – 
Internetowa platforma turystyczna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Każdy z Uczestników zgłaszając udział  
w Konkursie wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do 
ich przestrzegania. 

1.3 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Regulaminu. 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE „NA NAJCIEKAWSZ Ą TRASĘ 
TURYSTYCZNĄ ZIEMI KAMIENNOGÓRSKIEJ” 

2.1 Do konkursu może przystąpić każda osoba. 

2.2 Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i przedstawiciele Organizatora, osoby 
biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich rodzin. 

2.3 Uczestnicy, którzy nie spełniają wymogów lub zatają informacje określone w punkcie 2.2, 
zostaną zdyskwalifikowani. 

2.4 Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją jego Regulaminu i wyrażeniem 
oświadczenia o następującej treści: „Niniejszym oświadczam, że wszelkie dane osobowe 
zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe oraz że przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa 
autorskie do nadesłanych materiałów (tekstów, zdjęć itp.). Oświadczam również, że zgodnie  
z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  
z 2002 r. Nr 101, poz. 926) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, 
wymienionych w zgłoszeniu, przez Organizatora Konkursu w celach związanych  
z konkursem oraz przekazuję autorskie prawa majątkowe do przesłanych tekstów w celu ich 
publikacji na stronach internetowych Organizatora. 
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2.5 W ramach konkursu chcemy zachęcić do podzielenia się swoją wiedzą na temat miejsc, 
obiektów, postaci, historii i anegdot z terenu Ziemi Kamiennogórskiej, które mogą stać się 
ciekawą, być może nieznaną do tej pory atrakcją turystyczną. 

2.6 Opisz ciekawe miejsca i zaproponuj nowe trasy piesze, rowerowe i program wycieczki. 
 
2.7 Projekty tras do konkursu powinny być przesyłane w formie elektronicznej lub 
papierowej. 
 
2.8 Każdy Uczestnik może przesłać max. 2 projekty tras turystycznych. 

Ponadto każdy z konkursowych projektów jest traktowany odrębnie, co oznacza, że punkty 
uzyskane w wyniku głosowania na konkretny projekt nie sumują się. 

2.9 Uczestnik Konkursu zgadza się, by jego imię i nazwisko oraz inne dane podane  
w zgłoszeniu zostały wykorzystane do organizacji, prowadzenia oraz promocji Konkursu. 

2.10 Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu nadsyłania projektów 
konkursowych, a tym samym przesunięcia terminu rozpoczęcia i zakończenia Konkursu  
w przypadku otrzymania niedostatecznej liczby zgłoszeń lub/i odwołania Konkursu  
w przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających jego rozpoczęcie i prowadzenie. 
Informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie Konkursu (www.kamienna-gora), 
na Facebookowym funpage’u Organizatora oraz zostanie przesłana za pomocą e-maila, tym 
Uczestnikom, którzy już przesłali projekty konkursowe. 

2.11 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego  
z przyczyn od niego niezależnych, m.in. awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika. 

3. ZASADY ORGANIZACJI, PRZEDMIOT ORAZ HARMONOGRAM K ONKURSU 

3.1 Przedmiotem Konkursu jest opublikowanie całościowego planu wycieczki.  
Pod uwagę brane są plany wypraw trwających minimalnie 1, maksymalnie 7 dni.  
Projekt powinien zawierać program wycieczki wraz z opisem ciekawych miejsc i atrakcji, do 
programu należy dołączyć mapkę ze wskazaniem trasy, zdjęcia inne dokumenty obrazujące 
atrakcyjność proponowanej wycieczki. 
W przypadku projektów tras kilkudniowych należy wskazać miejsca noclegowe a także bazę 
gastronomiczną, z których można skorzystać na trasie wycieczki. 

Projekt trasy powinien zawierać takie elementy jak: 

a). tytuł trasy/wycieczki, 

b). odwiedzone miejscowości/zabytki/atrakcje turystyczne, 

c). czas trwania, 
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d). przebieg trasy, 

f). krótki opis odwiedzonych i zaznaczonych na mapie miejsc.  

g). opis wycieczki – opis aktywności, które można realizować na trasie wskazanej i opisanej 
przez Uczestnika Konkursu. Opisy aktywności mają stanowić swoisty poradnik dla osób, 
które chciałyby powtórzyć daną trasę, wskazywać na interesujące rzeczy, które można robić 
w trakcie wyprawy  

3.2 Konkurs „Na najciekawszą trasę turystyczną Ziemi Kamiennogórskiej” odbywa się wg 
następującego harmonogramu: 

a). 09.02.2015 – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń 

b). 13.02.2015 – rozstrzygnięcie Konkursu publikacja rankingu Uczestników Konkursu  

3.3 Uczestnik oświadcza, że posiada zgodę osób, których wizerunek znajduje się na zdjęciach 
nadesłanych w trakcie Konkursu na ich publikację. 

3.4 Uczestnik upoważnia Organizatora do dokonywania zmian w tekstach w szczególności 
takich jak: dodawanie tytułów, podtytułów, śródtytułów, skrótów, poprawek stylistycznych i 
językowych, wykorzystywania części tekstów bądź ich uzupełniania oraz do edycji 
nadesłanych zdjęć, w przypadku gdy ich parametry nie będą zgodne z wymogami strony 
internetowej Organizatora. 

4. SPOSÓB OCENY PROJEKTÓW KONKURSOWYCH 
 
Projekty przesłane przez Uczestników Konkursu są poddawane ocenie, na którą składają się 
punkty przyznawane przez Komisję Konkursową, w skład której wejdą pracownicy Starostwa 
Powiatowego w Kamiennej Górze. 

5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, NAGRODA I SPOSÓB JEJ PRZYZNANIA  

5.1 Organizator ogłosi wyniki Konkursu 13.02.2015. W przypadku przedłużenia Konkursu 
termin ogłoszenia wyników i przyznania nagród również ulega przedłużeniu o taki sam okres. 

5.2 Informacje o wynikach Konkursu pojawią się na stronach:  www.kamienna-gora.pl oraz 
na Facebookowym funpage’u Organizatora oraz zostaną przesłane drogą e-mailową do 
wszystkich Uczestników Konkursu. 

5.3 Laureaci I i II miejsca Konkursu zostaną poinformowani o wygranej drogą e-mailową  
w ciągu 3 dni roboczych od rozstrzygnięcia Konkursu. Po trzech nieudanych próbach 
powiadomienia o wygranej, Organizator uznaje, że dołożył wszelkich starań, by bezpośrednio 
poinformować Zwycięzców o wygranej i jest zwolniony z dalszych prób nawiązywania 
kontaktu w celu powiadomienia o nagrodzie i wręczenia jej. 
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5.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia realizacji 
wygranej z przyczyn leżących po stronie Zwycięzców Konkursu. 

6. ORGANIZATOR PRZEWIDUJE NAST ĘPUJĄCE NAGRODY:  

I miejsce – bon towarowy o wartości 220 zł do wykorzystania w Sklepie Sportowym  
w Kamiennej Górze przy ul. Mickiewicza 2 oraz w Księgarni Atena w Kamiennej Górze przy 
Placu Wolności 21. 

II miejsce – bon towarowy o wartości 170 zł do wykorzystania w Sklepie Sportowym  
w Kamiennej Górze przy ul. Mickiewicza 2 oraz w Księgarni Atena w Kamiennej Górze przy 
Placu Wolności 21. 

III miejsce – bon towarowy o wartości 100 zł do wykorzystania w Sklepie Sportowym  
w Kamiennej Górze przy ul. Mickiewicza 2 oraz w Księgarni Atena w Kamiennej Górze przy 
Placu Wolności 21. 

6.1 W dniu ogłoszenia wyników Organizator ustali i poinformuje laureatów Konkursu  
o terminie wręczenia nagród. 

6.3 Jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę. 

6.4 Laureaci I, II, III miejsca będą mogli zrealizować nagrody po uprzednim wypełnieniu  
i podpisaniu protokołu odebrania nagrody. Protokół odebrania nagrody będzie dostępny  
w siedzibie Organizatora. 

7. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI  

7.1 W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym 
Regulaminem lub obowiązującym prawem, Uczestnicy mogą zgłosić pisemne reklamacje  
w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacja musi zostać przesłana w formie 
pisemnej na adres Organizatora podany w punkcie 1.1. Po upływie powyższego terminu 
reklamacje nie będą rozpatrywane. 

6.2 Prawidłowo zgłoszone reklamacje Organizator rozpatrzy w ciągu 14 dni od ich 
otrzymania (decyduje data stempla pocztowego). Organizator w formie pisemnej poinformuje 
zgłaszającego reklamację o zajętym stanowisku. 

7. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

7.1 Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego, 
niewyłącznego korzystania z tekstów oraz innych materiałów (zdjęcia, mapy etc.) przesłanych 
w ramach Konkursu w czasie jego trwania oraz po jego zakończeniu. A także wykorzystania 
ich na następujących polach eksploatacji: publikacja w serwisach będących własnością 
Organizatora, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; ,wprowadzanie do 
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obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu, publiczne udostępnianie utworu w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 
7.2 Wszelkie pytania czy uwagi prosimy kierować na adres e-mail Organizatora: 
promocja1@kamienna-gora.pl lub dzwoniąc pod numer: 75 645 01 26. 

7.3 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Informacja o wszelkich 
zmianach w Regulaminie, jego aktualizacji zostanie zamieszczona na początku tekstu 
Regulaminu. Zmiany w Regulaminie wejdą w życie z dniem publikacji. 

7.4 Złamanie przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu będzie oznaczało 
wykluczenie jego z uczestnictwa w Konkursie. 

7.7 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 


