Polsko-słowacki konkurs fotograficzny

FOTO-CYKLIŚCI na SZLAKU WOKÓŁ TATR
Poznajemy pogranicze polsko-słowackie na rowerze
Jeśli podczas wycieczek rowerowych lubisz fotografować ciekawe miejsca, potrafisz uwiecznić w kadrze
niezwykłe chwile, to ten konkurs jest dla Ciebie!
Połącz aktywne zwiedzanie pogranicza polsko-słowackiego na Szlaku wokół Tatr z odkrywaniem
atrakcyjnych miejsc. Zostań fotografem Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr!
Czekają nagrody i sława!
I. Co należy zrobić?
1. Wybierz się na Szlak wokół Tatr na wycieczkę na rowerze, rolkach lub z kijkami.
2. Wybierz jedno, dwa lub trzy miejsca na Szlaku wokół Tatr spośród wskazanych na poniższej
liście.
3. Zrób ciekawe, nietypowe, zaskakujące zdjęcie tego miejsca telefonem, aparatem, innym
urządzeniem mobilnym. Uchwyć wyjątkowe chwile i kilometry przygody z rodziną i przyjaciółmi
na Szlaku wokół Tatr! Niech Twoja fotografia nas zaskoczy, zachwyci, niech będzie oryginalna!
4. Zadbaj, żeby na zdjęciu widać było Twój środek podróżowania po Szlaku.
5. Wyślij do nas mailem maksymalnie 3 zdjęcia na adres info@szlakwokoltatr.eu !
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Wykaz miejsc na Szlaku wokół Tatr, które muszą znaleźć się na konkursowych zdjęciach:
Rynek w Nowym Targu
Dworzec kolejowy i wieża wodna w Nowym Targu
Ścieżka rowerowa w Borze Kombinackim
Dawny most kolejowy w Podczerwonem
Odrestaurowana stacja kolejowa w Podczerwonem
Granica państwa w Chochołowie na ścieżce rowerowej
Drewniane mosty kolejowe na słowackim odcinku ścieżki od Suchej Hory do Trsteny
Kapliczka i źródełko w Liesku
Trstena – ryneczek, kościół, inne zabytki
Rezerwat Bór na Czerwonem
Szaflary – rynek z kościołem, chałupa Doruli
Odcinek ścieżki rowerowej w kierunku Cisowej Skałki
Kapliczka św. Marii Magdaleny w Nowej Białej
Przełom Białki i jaskinia Obłazowa
Skałki Dursztyńskie
Dursztyn – Wichrówka
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Kapliczka Matki Bożej Śnieżnej w Kacwinie
Kacwin – wodospad pod Upłozem, sypańce
Oaza wypoczynku nad stawem w Krauszowie
Panorama z Hawierki na ścieżce rowerowej Krauszów – Morawczyna – Pyzówka
Liptowski Mikulasz – rynek, synagoga, klasztor franciszkanów, izba tortur Janosika, ścieżka rowerowa
wzdłuż Wagu
Wielka Łomnica, Huncovce – panorama Tatr
Kieżmark – zabytkowy rynek, kościół UNESCO, zamek w centrum miasta z panoramą Tatr
Vrbov – ścieżka z panoramą na Tatry (droga z Kieżmarku do Vrbova)
Strażki – kasztel, ogród i ścieżka rowerowa w ogrodzie
Spiska Bela – ścieżka rowerowa i panorama Tatr Bielskich, pump track, staw rybny
Stara Lubowla – zamek, skansen pod zamkiem
Hniezdne – ścieżka rowerowa w kierunku Starej Lubowli i do Nestville Parku
Ruiny huty Franciszka w Podbielu obok Niżnej

Regulamin
1. Organizatorem konkursu jest Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o.
2. Konkurs realizowany jest w ramach projektu pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół
Tatr – etap III” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
3. Organizujemy ten konkurs, aby:
▪ promować Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr jako miejsce idealne do
aktywnego spędzania czasu,
▪ upowszechniać atrakcje i walory polsko-słowackiego pogranicza, które można poznawać
podróżując po Szlaku wokół Tatr,
▪ rozwijać pasję fotograficzną.
4. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich mieszkańców i turystów odwiedzających pogranicze
polsko-słowackie, którzy korzystają ze ścieżek rowerowych Szlaku wokół Tatr i w ten sposób poznają
nieodkryte lub mało znane miejsca na pograniczu.
5. Wiek uczestników jest nieograniczony. W przypadku osób niepełnoletnich organizator wymaga
dołączenia do zgłoszenia skanu zgody rodziców (opiekunów) na udział dziecka w konkursie (według
wzoru znajdującego się poniżej), co jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez osobę dorosłą
postanowień regulaminu.
6. W konkursie oczywiście nie mogą uczestniczyć pracownicy organizatora oraz ich rodziny.
7. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

8. Konkurs jest realizowany za pośrednictwem Internetu.
9. Zdjęcia muszą być wykonane w lokalizacjach na Szlaku wokół Tatr wskazanych w punkcie II.
10. Technika prac – zdjęcia cyfrowe wykonane aparatem fotograficznym, telefonem, urządzeniem
mobilnym.
11. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 fotografie.
12. Fotografie należy przygotować w formie elektronicznej. Pliki należy podpisać imieniem i nazwiskiem
autora.
13. Organizator może poprosić osoby nagrodzone lub wyróżnione o dostarczenie prac w formie
elektronicznej w formatach i rozmiarach niezbędnych do profesjonalnych publikacji i prezentacji.
14. W konkursie nie będziemy akceptować fotografii, które:
▪ nie są związane z tematyką konkursu,
▪ nie zostały wykonane w jednej ze wskazanych lokalizacji na Szlaku wokół Tatr,
▪ mają charakter ściśle reklamowy lub stanowią agitację polityczną lub ideologiczną,
▪ naruszają prawa innych osób lub podmiotów (prawa autorskie lub prawa chroniące wizerunek),
▪ naruszają zasady życia społecznego, są niemoralne, niecenzuralne,
▪ zawierają wulgaryzmy.
15. Razem z nadesłanymi fotografiami należy podać swoje dane:
▪ imię i nazwisko autora fotografii,
▪ w przypadku osób niepełnoletnich skan pisemnej zgody rodziców (opiekunów),
▪ adres e-mail do kontaktu zwrotnego.
16. Fotografie przesyłajcie w terminie do 20.09.2020 r.
pocztą elektroniczną na adres: info@szlakwokoltatr.eu
z dopiskiem w tytule wiadomości: KONKURS
17. Organizator powoła jury, które dokona selekcji nadesłanych fotografii, kierując się ich jakością,
zgodnością z tematyką konkursu, lokalizacją na Szlaku wokół Tatr, oryginalnym ujęciem tematyki.
Jury zadecyduje o wybraniu laureatów konkursu oraz przyznaniu nagród. Jury wybierze również
fotografie do głosowania internetowego. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie.
18. Fotografie wybrane przez jury zostaną skierowane do głosowania internetowego. Fotografie zostaną
opublikowane na profilu Facebook Szlaku wokół Tatr www.facebook.com/SzlakwokolTatr
Głosowanie odbywać się będzie poprzez kliknięcie „Lubię to” przy wybranym zdjęciu. Po podliczeniu
głosów przyznana zostanie specjalna nagroda w konkursie internautów, którą będzie zestaw sakw
rowerowych.
19. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a laureaci nagrody rzeczowe.
20. Na zwycięzców – laureatów I, II i III miejsca – czekają nagrody rzeczowe: gadżety rowerowe.
21. Organizator wraz z jury może zdecydować o przyznaniu wyróżnień i innych nagród.
22. Nagrody nie podlegają wymianie na inne lub na gotówkę.

23. Zwycięskie i wyróżnione fotografie znajdą się w multimedialnej prezentacji przygotowanej przez
organizatora konkursu i będą prezentowane w mediach społecznościowych, podczas wydarzeń i
spotkań dotyczących Szlaku wokół Tatr.
24. Wyniki
konkursu
zostaną
umieszczone
na
stronie
www.szlakwokoltatr.eu
oraz
www.cestaokolotatier.eu; www.euwt-tatry.eu; www.ezus-tatry.eu oraz na Facebooku
www.facebook.com/SzlakwokolTatr. Dodatkowo laureaci konkursu zostaną powiadomieni o
wynikach pocztą elektroniczną.
25. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości odwołania lub przerwania konkursu lub zmiany
jego harmonogramu.
Zgłoszenie fotografii na konkurs oznacza równocześnie akceptację warunków konkursu i regulaminu
oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nadesłanie prac na konkurs jest
równoznaczne z deklaracją, iż zdjęcia nie naruszają dóbr osobistych i materialnych oraz praw
autorskich osób trzecich i zostały wykonane samodzielnie przez osobę zgłaszającą prace, a osoby
portretowane wyrażają zgodę na publikowanie swojego wizerunku.
Wraz z nadesłaniem fotografii (utworu) uczestnik konkursu udziela bezterminowej, nieodpłatnej i
niewyłącznej licencji na rzecz organizatora. Szczegółowy zakres licencji określa poniższy załącznik
dotyczący praw autorskich.
Wszelkich informacji o konkursie udziela Agnieszka Pyzowska i Anna Sowińska
tel. +48 607 485 222
e-mail: info@szlakwokoltatr.eu

Zapraszamy do udziału w konkursie!
Zakręćcie w Tatry i zostańcie fotografami Szlaku wokół Tatr!

Prawa autorskie
1. Wraz z nadesłaniem fotografii (utworu) uczestnik konkursu udziela bezterminowej, nieodpłatnej i
niewyłącznej licencji na rzecz organizatora w celu promowania:
a) fotografii,
b) niniejszego konkursu,
c) Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr,
d) projektu, w ramach którego organizowany jest konkurs,
e) organizatora konkursu.
2. Licencja udzielana jest na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach,
(utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną),
b) zwielokrotnienie wszelkimi znanymi technikami (technika analogowa, cyfrowa i optyczna),
c) wprowadzenie do obrotu,
d) wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności
Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń
elektronicznych,
e) wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych,
f) wielokrotne publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, prawa do wielokrotnego łączenia
z innymi utworami do użytku niekomercyjnego, na wszelkiego rodzaju nośnikach,
g) wielokrotne wystawianie i wyświetlanie,
h) eksploatację w Internecie, w szczególności na stronach internetowych www.szlakwokoltatr.eu
oraz www.cestaokolotatier.eu; www.euwt-tatry.eu; www.ezus-tatry.eu oraz profilu Facebook
www.facebook.com/SzlakwokolTatr
i) rozpowszechniania w materiałach promocyjnych Szlaku wokół Tatr oraz projektu pt.
„Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap III” i Programu Interreg V-A
Polska-Słowacja 2014-2020 w okresie trwania konkursu i po jego zakończeniu (w tym: publikacje,
strona internetowa, media społecznościowe, wydarzenia).
3. Organizator zobowiązuje się do przestrzegania praw autorskich osobistych wszystkich uczestników
konkursu.
4. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z deklaracją, iż zdjęcia nie naruszają dóbr
osobistych i materialnych oraz praw autorskich osób trzecich i zostały wykonane samodzielnie
przez osobę zgłaszającą prace, a osoby portretowane wyrażają zgodę na publikowanie swojego
wizerunku.

Dane osobowe
Dane osobowe uczestników są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez nich zgody. Wysłanie
zgłoszenia udziału w konkursie (fotografii) wraz z informacjami jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych uczestnika. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 15
Regulaminu jest warunkiem uczestnictwa w konkursie. Konsekwencją niepodania danych będzie brak
możliwości wzięcia udziału w konkursie.
Administratorami danych osobowych uczestników konkursu jest Europejskie Ugrupowanie Współpracy
Terytorialnej TATRY z o.o. z siedzibą w Nowym Targu, ul. Sobieskiego 2, zwane w dalszej części
„Administratorem”. Za wykonanie praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (zwanej w dalszej części: „RODO”) odpowiada Europejskie Ugrupowanie Współpracy
Terytorialnej TATRY z o.o. Dane osobowe pozyskane w związku z konkursem „Foto-cykliści na Szlaku
wokół Tatr” mogą być przetwarzane w celach związanych z realizację i promocją konkursu oraz projektu
pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap III”, a także Programu Interreg V-A
Polska-Słowacja 2014-2020, w ramach którego realizowany jest projekt i konkurs w czasie trwania
mikroprojektu oraz w okresie jego trwałości, tj. 5 lat od zakończenia realizacji.
Informujemy, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych w powyższych
punktach może zostać odwołana w dowolnym momencie trwania konkursu. Odwołanie zgody nie
wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej odwołaniem. Odwołanie
zgody przed zakończeniem konkursu będzie jednak wiązało się z rezygnacją z udziału w konkursie.
W każdej chwili Uczestnik może skorzystać z prawa dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia
danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, w zakresie i na zasadach wskazanych w RODO. Żądanie usunięcia danych przed
zakończeniem konkursu będzie jednak wiązało się z rezygnacją z udziału w konkursie.
Żądania wykonania praw należy przekazywać, wysyłając wiadomość elektroniczną do Administratora na
adres email: info@euwt-tatry.eu
Dostęp do danych osobowych uzyskują upoważnieni pracownicy Administratora w związku z
wykonywaniem obowiązków służbowych.
Jeżeli Uczestnik uzna, że dane osobowe są przetwarzane w sposób naruszający prawo, może złożyć
skargę do organu nadzorczego w Polsce (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Z Inspektorem Ochrony Danych działającym w EUWT TATRY można skontaktować się, dzwoniąc pod
numer telefonu: +48 607 485 222 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@euwt-tatry.eu

OŚWIADCZENIE / ZGODA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

Ja,

niżej

oświadczam,

podpisany/podpisana
że

......................................................................................................

zapoznałem/zapoznałam*/

się

z

regulaminem

Polsko-słowackiego

konkursu

fotograficznego „FOTO-CYKLIŚCI na SZLAKU WOKÓŁ TATR” organizowanego przez Europejskie
Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. i wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki
................................................................................................... w tym konkursie.

____________________

___________________________

data

podpis rodzica/opiekuna prawnego

