
 

 REGULAMIN 

Konkurs w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu  

„Ekologicznym krokiem do pracy!” 

 

 

1. Organizator konkursu 

Organizatorem Konkursu w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 

„Ekologicznym krokiem do pracy!” jest Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią z siedzibą: ul. Gen. 

Henryka Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią, NIP 558 17 24 333 zwanym dalej 

„Organizatorem”. 

 

2. Cel konkursu 

Celem głównym konkursu jest promowanie inicjatywy Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego 

Transportu na terenie powiatu nakielskiego. Konkurs ma pogłębić ekologiczną świadomość 

mieszkańców poprzez zachęcanie do wybierania alternatywnych – w stosunku do transportu 

samochodowego – sposobów dotarcia do pracy (rower, transport pieszy, komunikacja zbiorowa itp.).  

 

3. Charakterystyka konkursu 

3.1. Konkurs skierowany jest do każdego pełnoletniego mieszkańca powiatu nakielskiego. Do konkursu 

może podejść każdy indywidualnie i tylko raz.  

 

3.2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie zdjęcia ukazującego drogę do pracy 

uczestnika Konkursu przy wykorzystaniu alternatywnych – w stosunku do transportu samochodowego 

– sposobów dotarcia do pracy (wymienionych w pkt 2. regulaminu). Zdjęcie zgłoszone do Konkursu 

musi obrazować ekologiczny sposób pokonywania drogi między miejscem pracy a domem. 

 

3.3. Nadesłane zdjęcia zostaną opublikowane na portalu społecznościowym Facebook – na oficjalnym 

profilu Powiatu Nakielskiego „Starostwo Powiatowe Nakło”. O wygranej decydować będzie liczba 

zebranych „like-ów” oraz reakcji pod zdjęciem na dzień 24.09.2019 r. godz. 10.00. Uczestnik zgłaszając 

się do Konkursu wyraża zgodę na publikację zdjęcia.  

 

3.4. Zdjęcie wraz ze zgłoszeniem (załącznik 1) należy dostarczyć w formie elektronicznej na adres: 

monika.oles@powiat-nakielski.pl.  

Aby wziąć u Konkursie niezbędne jest zawarcie w treści zgłoszenia następującej treści:  

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu w ramach Europejskiego Tygodnia 

Zrównoważonego Transportu „Ekologicznym krokiem do pracy!” oraz akceptuję jego warunki. 

Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych w zakresie 

określonym w 2 i 3 załączniku regulaminu.  

3.4.1. O zachowaniu terminu zgłoszenia do konkursu decyduje data jego otrzymania na 

elektroniczną skrzynkę. 
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3.4.2. Fotografie zostają nadesłane w formacie JPG. Zdjęcie nie może przekroczyć 10 MB.  

3.5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapoznanie się z Kartą informacyjną o prawach osoby, 

której dane dotyczą (załącznik nr 2) oraz Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w celach konkursowych (załącznik nr 3). 

3.6. Uczestnik poprzez wysłanie zdjęć na konkurs nieodpłatnie przenosi na Organizatora wszelkie 

autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 

Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1231).  

W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane, ani nie brały 

udziału w żadnym innym konkursie. 

 

4. Harmonogram konkursu 

4.1. Prace nadsyłać należy do 20.09.2019 r. Organizator może przedłużyć termin składania prac.  

4.2. Ogłoszenie Konkursu nastąpi do dnia 25.09.2019 r. na facebookowym profilu Facebook Powiatu 

Nakielskiego „Starostwo Powiatowe Nakło”, stronie www.powiat-nakielski.pl. Uczestnicy o wygranej 

zostaną poinformowani także drogą mailową. 

4.3. Laureaci Konkursu będą mogli zgłaszać się po nagrody od dnia 25.09.2019 r. osobiście w siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią, ul. Gen. H. Dąbrowskiego 54, 89 – 100 Nakło nad 

Notecią – Wydział Rozwoju, pokój nr 34.  

 

5. Nagrody i wyróżnienia 

5.1. W Konkursie przewiduje się nagrody rzeczowe oraz zestawy gadżetów promocyjnych Powiatu 

Nakielskiego dla trzech pierwszych miejsc.  

        I miejsce – trójosobowy namiot marki „Martes” z tropikiem; 

        II miejsce – torba sportowa marki „GIVOVA” o wymiarach: 52cm x 32cm  

        III miejsce – czarno-zielony plecak marki „Paak” o wymiarach: 41cm x 30 cm 

 

5.2. Łączna wartość nagród nie przekracza kwoty 760 zł brutto. 

5.3. Określone miejsce zająć może tylko jeden z uczestników Konkursu. W razie wyłonienia jedynie 

Uczestnika zajmującego I lub Uczestników zajmujących I i II miejsce pozostałe nagrody przepadają.     

W razie zajęcia miejsc ex aequo decyzję podejmuje Organizator. 

 

6. Wykorzystanie prac nagrodzonych i wyróżnionych 

6.1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na konkurs prac (oznaczonych imieniem                               

i nazwiskiem autora oraz odcinkiem przebytej trasy) na stronie www.powiat-nakielski.pl oraz na 

facebookowym profilu Powiatu Nakielskiego „Starostwo Powiatowe Nakło”, a także do wielokrotnej 

ekspozycji prac nadesłanych na konkurs. 
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6.2. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na konkurs 

(oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych. 

 

7. Reklamacje 

7.1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w czasie trwania Konkursu oraz 

po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu (dla reklamacji 

przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego).  

7.2. Reklamacje należy zgłaszać drogą listową (listem poleconym) na adres Organizatora lub 

elektroniczną na adres monika.oles@powiat-nakielski.pl z dopiskiem „Ekologicznym krokiem do 

pracy!”. 

7.3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni 

roboczych od daty ich otrzymania.  O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą 

elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji. 

7.4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis 

przyczyn lub powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia. 

7.5. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora. 

7.6. Niezależnie od powyższego Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń na 

drodze postępowania sądowego. 

 

 

 

Organizator Konkursu 

          Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią  
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