
Regulamin konkursu pn. „Rowerowe Podkarpackie” z okazji 
Światowego Dnia Roweru 2021 
 

§ 1. WARUNKI OGÓLNE I DEFINICJE 

1. Organizatorem Konkursu jest Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski 

Województwa Podkarpackiego, z siedzibą przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 

Rzeszów, NIP: 813-29-17-389, REGON: 690587255, zwany dalej Organizatorem. 

 

2. Definicje określeń użytych w Regulaminie:  

2.1. Fanpage – prowadzony przez Organizatora profil „Podkarpackie – przestrzeń 

otwarta” w serwisie Facebook, dostępny pod adresem: 

https://www.facebook.com/podkarpackie.przestrzen.otwarta. 

 

2.2. Konkurs – Konkurs pn. „Rowerowe Podkarpackie” z okazji Światowego Dnia 

Roweru 2021 

 

2.3. Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu pn. „Rowerowe Podkarpackie” 

okazji Światowego Dnia Roweru 2021  

 

2.4. Uczestnik – osoba, która spełnia określone w Regulaminie warunki 

uczestnictwa i wzięła udział w Konkursie. 

 

2.5. Komisja konkursowa – zespół powołany przez Organizatora do dokonania 

oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia zwycięzców 

Konkursu. 

 

2.6. Praca konkursowa – fotografia wraz z tytułem, komentarzem i wskazaniem 

miejsca wykonania fotografii, zamieszczone przez Uczestnika pod postem 

konkursowym na Fanpage Podkarpackie – przestrzeń otwarta, w terminie 

wynikającym z niniejszego Regulaminu konkursu. 

 

3. Konkurs nie jest loterią promocyjną ani grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 

19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. W szczególności, wynik Konkursu zależy 

od indywidualnych starań oraz rywalizacji uczestników i nie jest zależny 

od przypadku. 

 

4. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator. Organizator jest przyrzekającym 

nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego. Niniejszy Regulamin stanowi 

treść przyrzeczenia publicznego Organizatora. 

 

5. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie.  

 

6. Treść Regulaminu jest dostępna dla wszystkich potencjalnych Uczestników 

w wersji elektronicznej na Fanpage oraz stronie internetowej 

https://www.facebook.com/podkarpackie.przestrzen.otwarta


https://podkarpackie.pl/index.php/turystyka, w sposób umożliwiający pobranie 

Regulaminu w formacie PDF. 

 

7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 

 

8. Każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu, poprzez zamieszczenie Pracy 

konkursowej, na warunkach określonych w Regulaminie będzie jednoznaczne z 

faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i ją akceptuje. 

 

9. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

za pośrednictwem Fanpage Organizatora. 

§ 2. CZAS TRWANIA KONKURSU 

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 17.06.2021 r. od chwili opublikowania postu 

konkursowego na Fanpage, i kończy się w dniu 27.06.2021 r. do godz. 23:59:59. 

W powyższym terminie przyjmowane są zgłoszenia do Konkursu. 

 

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 08.07.2021 r. do godz. 12:00, na Fanpage 

w komentarzu pod postem konkursowym. 

 

§ 3. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała 

na terytorium Rzeczypospolitej Polski i posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, która jest fanem strony 

https://www.facebook.com/podkarpackie.przestrzen.otwarta. 

 

2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz osoby upoważnione do 

reprezentacji Organizatora i Członkowie Komisji, a także członkowie najbliższej 

rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: rodziców, dzieci, 

dziadków, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające 

w stosunku przysposobienia. 

 
3. Udział w Konkursie i związane z nim podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
Imię i nazwisko (i/lub nazwa profilowa) Zwycięzców Konkursu zostaną podane przez 
Organizatora niezwłocznie po wyłonieniu laureatów (najpóźniej do 29.06.2021 r.) 
w komentarzu pod postem konkursowym. 
 
4. Mając na względzie przeciwdziałanie nadużyciom i zgłoszeniom dokonywanym 
z tzw. fikcyjnych kont, Prace konkursowe, co do których Organizator na podstawie 
wiarygodnych informacji ustali, że zostały dokonane z fikcyjnych kont, nie będą brane 
pod uwagę w Konkursie (dyskwalifikacja) i mogą zostać usunięte przez Organizatora.  
 

 
§ 4. KOMISJA KONKURSOWA 

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, 
a w szczególności w celu dokonania prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, oceny 

https://podkarpackie.pl/index.php/turystyka
https://www.facebook.com/podkarpackie.przestrzen.otwarta


merytorycznej Prac konkursowych oraz wyłonienia zwycięzców Konkursu, 
Organizator powoła Komisję konkursową, w skład której wejdą osoby wskazane 
przez Organizatora w drodze uchwały. 

2. Członkowie Komisji konkursowej oraz członkowie ich najbliższej rodziny nie mogą 
brać udziału w Konkursie. 

 

3. Komisja konkursowa podejmuje ostateczną decyzję o wyłonieniu zwycięzców, co 
stanowić będzie podstawę do publikacji postu z informacją o zwycięzcach i do 
wydania nagród. 
 

§ 5. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 
1. Zadanie konkursowe polega na umieszczeniu w okresie trwania konkursu (§ 2 

ust. 1 Regulaminu) w jednym komentarzu pod postem konkursowym na Fanpage 

https://www.facebook.com/podkarpackie.przestrzen.otwarta: 

Pracy konkursowej obejmującej: 

 1 zdjęcie przedstawiające w kreatywny sposób, jak Uczestnik Konkursu odbył 

wycieczkę rowerową na terenie województwa podkarpackiego,  

 nadany przez Uczestnika tytuł zdjęcia, 

 wskazanie miejsca, gdzie zdjęcie zostało wykonane, 

 minimum 3-zdaniowy opis odwiedzonego miejsca lub przejechanej trasy. Liczy 

się pomysłowość i inwencja twórcza Uczestnika.  

 zdjęcie obowiązkowo musi być opatrzone 2 hashtagami: 

#RowerowePodkarpackie oraz #OdkryjNaturęPrzygody. 

 

2. Brak któregokolwiek ze wskazanych w ust. 1 elementów będzie postawą do 

dyskwalifikacji Pracy konkursowej. Niekompletne lub opublikowane częściowo w kilku 

komentarzach Prace konkursowe, nie będą brane pod uwagę przy ocenie. Ponadto 

ocenie nie będą podlegać Prace konkursowe opublikowane po terminie (§ 2 ust. 1) 

oraz nie związane z tematyką konkursu (§ 5 ust. 1). 

 

3. W Konkursie wezmą udział wyłącznie kompletne Prace konkursowe, które dotrą 

do Administratora w okresie trwania Konkursu, określonym w § 2 ust. 1 Regulaminu 

konkursu. Wpływ Pracy konkursowej rejestrowany jest przez Fanpage 

https://www.facebook.com/podkarpackie.przestrzen.otwarta. W przypadku 

edytowania przez Uczestnika wcześniejszego zgłoszenia, za datę wpływu Pracy 

konkursowej, uznaje się datę i godzinę ostatniej edycji. 

 

3. Nie zezwala się na wykorzystywanie fotomontaży polegających na łączeniu 

elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian 

oryginalnej kompozycji zdjęcia, w tym jego komputerowej korekty.  

 

4. Publikując Pracę konkursową (zdjęcie i opis), Uczestnik zaświadcza, że posiada 

do niego pełne prawa autorskie. 
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5. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną Pracę konkursową (tylko jeden 

komentarz i jedno zdjęcie). Kolejne Prace konkursowe zgłoszone przez tego samego 

Uczestnika nie będą brane pod uwagę i mogą zostać usunięte przez Organizatora 

(decyduje data i godzina publikacji Zgłoszenia). 

 

6. Wszystkie zgłoszenia, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające 

czyjeś prawa autorskie; zawierające treści niecenzuralne, ośmieszające, 

nieprzyzwoite, naruszające powszechnie obowiązujące zasady moralności, 

naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub 

rasowych, zostaną usunięte natychmiastowo przez moderatorów bez uprzedniego 

kontaktu z autorem zdjęcia i komentarza. 

 

7. Komisja konkursowa dokona oceny zgłoszonych w terminie Prac konkursowych, 

uwzględniając ich zgodność z Regulaminem, atrakcyjność, kreatywność i 

oryginalność, staranność językową. 

 

8. Komisja będzie dokonywać rozstrzygnięcia Konkursu kierując się swoją własną 

opinią – zgodnie z Kartą Oceny – stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. W przypadku uzyskania remisu pomiędzy Uczestnikami głos 

rozstrzygający należeć będzie do Przewodniczącego Komisji i jest on nieodwołalny. 

 

9. Do decyzji Komisji konkursowej w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu nie stosuje 

się trybu odwołania. 

 

10. Informację o wynikach Zwycięzcy otrzymają w formie komentarza z prośbą 

o kontakt pod postem konkursowym na stronie 

https://www.facebook.com/podkarpackie.przestrzen.otwarta. Ponadto 

o rozstrzygnięciu Konkursu Organizator powiadomi poprzez Fanpage w sposób 

określony w § 2 ust. 2 i § 3 ust. 3 Regulaminu konkursu. Uczestnicy konkursu mogą 

zostać poproszeni o kontakt w celu uzyskania informacji odnośnie przekazania 

nagród za uczestnictwo w Konkursie. 

 

§ 6. NAGRODY I ICH PRZEKAZANIE 

1. W konkursie przewidziane są 3 nagrody główne dla autorów najciekawszych Prac 

konkursowych. Nagrodami w konkursie są: 

a) I miejsce: Kask rowerowy UVEX, Sakwa rowerowa, pakiet materiałów 

promocyjnych województwa podkarpackiego,  

b) II miejsce: KASK rowerowy UVEX, plecak rowerowy, pakiet materiałów 

promocyjnych województwa podkarpackiego, 

c) III miejsce: KASK rowerowy UVEX, łańcuch-blokada rowerowa, pakiet materiałów 

promocyjnych województwa podkarpackiego. 

https://www.facebook.com/podkarpackie.przestrzen.otwarta


2. Wszyscy Uczestnicy otrzymają nagrodę za uczestnictwo w Konkursie Przewodnik 

„Rowerowe Podkarpackie” oraz symboliczną nagrodę pocieszenia w postaci gadżetu 

promocyjnego z logo województwa podkarpackiego. 

3. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres podany 

przez uczestnika w wiadomości prywatnej nadesłanej na Fanpage 

https://www.facebook.com/podkarpackie.przestrzen.otwarta. 

 

4. Uczestnicy, który zwyciężyli, zobowiązani są na prośbę Organizatora do podania 

adresu, na który przesłana ma być nagroda. Zaniechanie tego obowiązku lub 

podanie błędnego adresu, powoduje utratę prawa Uczestnika do nagrody. 

 

5. Nagrody za uczestnictwo w Konkursie zostaną wysłane wyłącznie do osób 

zainteresowanych, które dobrowolnie podadzą adres do wysyłki. 

 

6. W przypadku, gdy w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, wydanie 

nagrody zwycięzcy okaże się niemożliwe, pomimo dołożenia przez Organizatora 

należytej staranności, w szczególności na skutek braku odpowiedzi na wezwanie 

Organizatora do podania przez zwycięzcę danych niezbędnych do wysyłki nagrody, 

pomimo podjęcia przez Organizatora co najmniej 2 prób w odstępie co najmniej 3 dni 

– zwycięzca ten traci prawo do nagrody. W takim przypadku nagroda zostanie 

przyznana innemu Uczestnikowi, przy odpowiednim zastosowaniu procedury 

opisanej w § 5 ust. 7-8. 

 

7. Ponadto zwycięzca traci prawo do nagrody i staje się ona własnością Organizatora 

w następujących sytuacjach: 

a) w przypadku odmowy przyjęcia; 

b) w przypadku nieodebrania nagrody przez laureata. 

 

8. Nie jest możliwe wypłacenie zwycięzcom Konkursu równowartości nagrody 

w pieniądzu ani przeniesienie przez zwycięzcę prawa do nagrody na inną osobę. 

 

9. W przypadku sytuacji spornych, ostatecza decyzja o wyłonieniu laureata/laureatów 

należy do Organizatora. Decyzje Organizatora są ostateczne i nieodwołane.  

 

§ 7. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO PRAC KONKURSOWYCH 
1. Akceptując Regulamin uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie 

przysłanej Pracy konkursowej na Fanpagu 

https://www.facebook.com/podkarpackie.przestrzen.otwarta. 

 

2. W zakresie, w jakim Praca konkursowa stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, biorąc udział w 

Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza i zapewnia, że jest twórcą tej Pracy 

konkursowej, i nie jest ona obciążona prawami osób trzecich, a jej zgłoszenie w 
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ramach Konkursu i opublikowanie na Fanpage w związku z realizacją Konkursu nie 

narusza praw wyłącznych osób trzecich. 

 

3. Prace konkursowe zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji Konkursu. 

 

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Marszałek 
Województwa Podkarpackiego. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych, z którym możliwy jest kontakt e-mailowo na adres: 
iod@podkarpackie.pl, telefonicznie pod numerem 17 747 67 09, listownie na adres 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego lub poprzez kontakt 
osobisty w siedzibie Urzędu. 
 
2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji Konkursu, w tym 
wyłonienia jego zwycięzcy, ogłoszenia wyników i wydania nagrody. Podstawą 
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f 
Rozporządzenia Ogólnego 2016/679 o Ochronie Danych – RODO), polegający na 
wykonaniu zobowiązań Organizatora wynikających z przyrzeczenia publicznego. 
3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez 

Organizatora danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i 

przeprowadzeniem Konkursu. 

 

4. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z Konkursem – 
przyznania i wydania nagrody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale 
niezbędne do otrzymania nagrody. Uczestnicy mają prawo wglądu w swoje dane, 
prawo ich poprawiania oraz żądania usunięcia.  
 
5. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące 
dane osobowe: imię i nazwisko (nazwa profilu), treść Pracy Konkursowej (w zakresie, 
w jakim stanowi ona daną osobową), miniatura zdjęcia profilowego widoczna przy 
komentarzu stanowiącym Pracę Konkursową, adres e-mail i adres pocztowy. 
 

5. Imię i nazwisko Zwycięzcy deklarowane w jego profilu na Facebook.com zostanie 

zamieszczone na Fanpage 

https://www.facebook.com/podkarpackie.przestrzen.otwarta, na co uczestnik wyraża 

zgodę przystępując do Konkursu. 

 

6. Akceptując Regulamin Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie 

przysłanej Pracy konkursowej na Fanpage Organizatora. Uczestnik zamieszczający 

zgłoszenie publikuje je na własne ryzyko i we własnym imieniu, i ponosi 

odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich. 

 

7. Zgodnie z zasadami serwisu Facebook Organizator informuje, że dane zbierane 
bezpośrednio od Uczestników są gromadzone przez Organizatora, a nie przez serwis 
Facebook. 
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§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy nagrodzony Uczestnik spełnia 

warunki określone w Regulaminie Konkursu. W tym celu może żądać od Uczestnika 

złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych, bądź przedłożenia 

określonych dokumentów. Niespełnienie warunków Konkursu lub odmowa spełnienia 

powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu 

z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń 

w stosunku do Organizatora. 

 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie lub przerwy 

w działaniu sieci Internet. 

 

3. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, 
prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook lub 
z nim związany. Organizator informuje, zgodnie z wymaganiami serwisu Facebook, 
że Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Uczestników w związku 
z Konkursem. Odpowiedzialność tę, w szczególności odpowiedzialność 
za rozstrzygnięcie Konkursu i wydanie nagród, ponosi Organizator. 
 
4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu 

wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania 

przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu Organizator ma prawo nieodwołalnie 

wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu, informując o tym Uczestnika poprzez 

wysłanie wiadomości prywatnej do Uczestnika poprzez Fanpage na Facebook.  

 

5. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem 

Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając wiadomość prywatną poprzez stronę 

https://www.facebook.com/podkarpackie.przestrzen.otwarta.   

 

6. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich 

wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej. 

 

7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zasad Konkursu i treści 

niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie 

warunków udziału w Konkursie i nie będzie naruszało podstawowej koncepcji 

Konkursu. 

 

8. W przypadku innych, nieprzewidzianych w Regulaminie sytuacji spornych, 

ostateczna decyzja w sprawie ich rozwiązania należy do Organizatora. Decyzje 

Organizatora są ostateczne i nieodwołalne. 

9. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
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