Regulamin Konkursu
„Oczami mieszkańców – pomysł na udany weekend w Regionie Łódzkim”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „Oczami mieszkańców – udany pomysł na weekend w Regionie
Łódzkim” jest Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi
90-009, ul. Sienkiewicza 67, NIP 725 18 48 168, REGON 473089717.
2. Konkurs został zorganizowany w ramach wspierania realizacji zadania publicznego przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki RP.
3. Odpowiedzialność finansowa Organizatora wobec Uczestnika ograniczona jest do wartości
nagrody określonej w niniejszym regulaminie.
§ 2 Cel konkursu
1. Głównym celem konkursu jest podniesienie konkurencyjności turystycznej Regionu
Łódzkiego. Cel ten Organizator chce osiągnąć poprzez aktywizację i zaangażowanie
mieszkańców w stworzenie własnych propozycji spędzenia udanego weekendu w Łodzi
i województwie łódzkim.
2. Najciekawsze propozycje zostaną nagrodzone i opublikowane w nowym wydawnictwie
„Łódzkie na weekend” oraz zamieszczone na stronie internetowej www.rotwl.pl/konkurs.

§ 3 Uczestnicy Konkursu
1. W konkursie może wziąć udział każda osoba spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa
określone w Regulaminie.
2. Osoby niepełnoletnie (poniżej 18 roku życia) są zobowiązane do przesłania pisemnej zgody
rodzica lub prawnego opiekuna na udział w konkursie. Zgodę należy przesłać pocztą na adres
Organizatora, wraz z dopiskiem: konkurs – „Oczami mieszkańców”, w ciągu 14 dni od
przesłania formularza zgłoszeniowego.
3. W konkursie może wziąć udział osoba zameldowana wyłącznie na terenie województwa
łódzkiego.
4. Z Konkursu wyłączeni są, pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższej rodziny tych
osób.
§ 4 Zasady konkursu

1. Konkurs polega na sporządzeniu ciekawej propozycji spędzenia udanego weekendu
w Regionie Łódzkim, obejmującej jedną z poniższych kategorii:
a) Turystyka miejska, kulturowa oraz w obiektach zabytkowych i dziedzictwa
przemysłowego
b) Turystyka na terenach wiejskich i agroturystyka
c) Turystyka aktywna, w tym w szczególności turystyka wodna i rowerowa.

2. Opis wycieczki należy zamieścić w formularzu zgłoszeniowym znajdującym się na stronie
internetowej www.rotwl.pl/konkurs
3. Formularz zgłoszeniowy obejmuje:
a) Dane osobowe i kontaktowe
b) Autorski opis pomysłu na udany weekend w Regionie Łódzkim (maksymalnie 3000
znaków) wraz z dokładnym opisem trasy (nazwy głównych miejscowości, odległości
w km)
c) Informacje praktyczne, które uczestnik uzna za niezbędne, takie jak, np: cennik,
przewidywany czas zwiedzania atrakcji, godziny otwarcia atrakcji, dane teleadresowe
atrakcji oraz miejsc noclegów.
d) Maksymalnie 5 autorskich zdjęć przedstawiających opisane miejsca ( pliki w formacie
JPG o minimalnej wielkości 12x12 cm i rozdzielczości, co najmniej 300dpi, bez
naniesionych dodatkowych oznaczeń np. data)
4. Uczestnik konkursu może przesłać tylko jedno zgłoszenie.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyeliminowania z konkursu zgłoszenia
w przypadku kiedy: narusza ona prywatność osób będących na zdjęciu, zawiera treści
obraźliwe, nie jest zgodna z tematyką konkursu, narusza prawa osób trzecich oraz prawo
polskie.
6. Wszystkie zaakceptowane przez Organizatora zgłoszenia biorące udział w konkursie zostaną
opublikowane na stronie internetowej konkursu: www.rotwl.pl/konkurs oraz
www.lodzkie.travel po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń (§ 7 pkt. 1).
7. Internauci wybierają 10 najlepszych propozycji wycieczek, głosując na stronie konkursowej
po założeniu swojego konta na stronie konkursowej.
8. Po dokonaniu wyboru przez Internautów kolejne 10 zgłoszeń wybierze Komisja Konkursowa –
składająca się z 5 ekspertów, na co dzień pracujących w branży turystycznej.
9. Komisja Konkursowa może wyłonić, jako laureata konkursu, tą samą osobę, która została już
wybrana w głosowaniu Internatów. W takim wypadku ww. osoba otrzyma nagrodę
o wartości dwóch nagród przewidzianych w konkursie.
10. Informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na
stronie internetowej konkursu: www.rotwl.pl/konkurs oraz www.facebook.com/rotwl.
11. 20 najlepszych zgłoszeń zostanie dodatkowo opublikowanych w wydawnictwie „Łódzkie na
weekend”.
§ 5 Zgłoszenie prac konkursowych
1. Zgłoszenie następuje w momencie wypełnienia na stronie konkursu www.rotwl.pl/konkurs
formularza zgłoszeniowego.
2. Podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego należy podać autentyczne dane osobowe.
Informacje te są niezbędne dla ustalenia praw autorskich do opisu wycieczki i zdjęć
zgłaszanych do konkursu.
3. Podanie nieautentycznych danych skutkować będzie niemożnością przekazania przez
Organizatora nagród.
4. Podawanie się za osoby trzecie bez zgody tych osób, skutkować będzie odpowiedzialnością
karną.

§ 6 Zobowiązania uczestników
1. Uczestnik biorąc udział w konkursie oświadcza, że zgadza się na warunki niniejszego
regulaminu.
2. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż nadesłane prace zostały
wykonane przez nadsyłającego i nie naruszają praw autorskich osób trzecich, a ich treść nie
narusza dóbr osobistych oraz innych dóbr prawnie chronionych.
3. Uczestnik biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na opublikowanie nadesłanego tekstu
i zdjęć w wydawnictwie „Łódzkie na weekend” oraz na stronie internetowej konkursu
www.rotwl.pl/konkurs.
4. Uczestnik biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r
(Dz. U. z 2002r Nr 101 poz. 926. z późn. zm.).
5. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie praw autorskich i majątkowych do
nadesłanych pomysłów, tekstów i zdjęć, a także wykorzystywanie ich przez Organizatorów
Konkursu w dowolnej formie dla celów promocyjnych.
§ 7 Terminarz konkursu
1. Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać w terminie od 16.04.2012r do 15.07.2012r, poprzez
formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej konkursu.
2. Głosowanie Internautów odbędzie się w terminie od 16.07.2012r do 31.08.2012r.
3. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w terminie do 2 tygodni od zakończenia
głosowania przez Internautów tj. do dnia 14.09.2012r.
4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do dnia 21.09.2012 r.
5. Nagrody zostaną wręczone laureatom konkursu w pierwszej połowie listopada 2012r,
podczas Konferencji Podsumowującej konkurs, w której uczestniczyć będą organizatorzy
konkursu, laureaci konkursu, partnerzy, członkowie ROTWŁ, przedstawiciele jednostek
samorządu terytorialnego z Łodzi i województwa oraz media regionalne.
6. Dokładna data konferencji podsumowującej, zostanie podana do publicznej wiadomości do
30 dni przed planowanym wydarzeniem w której uczestniczyć będą organizatorzy konkursu,
laureaci konkursu, partnerzy, członkowie ROTWŁ, przedstawiciele jednostek samorządu
terytorialnego z Łodzi i województwa oraz media regionalne.
§ 8 Nagrody
1. W konkursie nagrodzonych zostanie maksymalnie 20 najlepszych zgłoszeń.
2. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe w postaci sprzętu turystycznego lub
publikacji książkowych o tematyce turystyczno-podróżniczej dotyczącej Regionu Łódzkiego.
3. W przypadku, gdy uczestnikiem konkursu jest grupa osób, przysługuje jedna nagroda dla
całej grupy.
4. Minimalna, łączna wartość nagród w konkursie wynosi 3 000 zł.
5. Komisja konkursowa ma prawo do ustalenia ostatecznego podziału i wartości nagród.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody specjalnej dla najbardziej
wyróżniającego się zgłoszenia.

7. Nieodebranie nagrody w terminie miesiąca od daty Konferencji Podsumowującej
rozstrzygnięcie konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.
8. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skontaktowania się
z laureatem konkursu z uwagi na podanie niepełnych lub błędnych danych osobowych.
9. Zwycięskie opisy wycieczek zostaną umieszczone w publikacji „Łódzkie na weekend” i będą
personalizowane.
10. Publikacja „Łódzkie na weekend” zostanie wydrukowana w nakładzie 3000 sztuk i służyć
będzie, jako bezpłatny przewodnik dla mieszkańców i turystów odwiedzających
województwo łódzkie.
§ 9 Głosowanie przez internautów
1. Głosowanie na zgłoszone prace odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „Głosuj”.
2. Swój głos oddać można tylko raz dziennie.
3. W przypadku stwierdzenia naruszenia któregoś z powyższych punktów, organizator konkursu
zastrzega sobie prawo do nieuznawania głosów oddanych w ten sposób.
§ 10 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora w celu komunikacji
z Uczestnikami oraz przekazania nagród. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się
będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe Uczestników
podawane są przez nich dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych,
do ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania.
§ 11 Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
konkursu www.rotwl.pl/konkurs oraz www.facebook.com/rotwl.
2. Zgłoszenia nadesłane po zakończeniu terminu zawartego w regulaminie §7 pkt. 1 nie będą
brane pod uwagę
3. Laureaci konkursu zobowiązani są do nadesłania swojego aktualnego zdjęcia na adres e-mail
mziemniewicz@rotwl.pl w ciągu 7 dni od daty opublikowania listy zwycięzców.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w przypadku wystąpienia sytuacji
nieprzewidzianych mających wpływ na przebieg konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub nierozstrzygnięcia konkursu.
6. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją uczestnika z udziału
w konkursie.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.

