REGULAMIN KONKURSU: ROWEREM PRZEZ LEGIONOWO
§1 Postanowienia ogólne
1) Konkurs jest organizowany pod nazwą: Rowerem przez Legionowo.
2) Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego
41, 05-120 Legionowo, komórka odpowiedzialna - Referat Kultury i Współpracy, tel.
22 766 40 34 we współpracy ze Strażą Miejską w Legionowie, ul. Jagiellońska 26B.
3) Praca konkursowa – mapa oraz opis trasy rowerowej, która musi zawierać się w
obrębie granic administracyjnych miasta (załącznik 1 i załącznik 2 do Regulaminu
Konkursu).
4) Uczestnikiem Konkursu może być każdy mieszkaniec Legionowa, który ukończył
10 roku życia. Z możliwości uczestnictwa w konkursie wykluczeni są pracownicy
organizatora konkursu oraz ich rodziny.
5) Prace konkursowe można nadsyłać w terminie od 10 czerwca 2021 r. do dnia 25
czerwca 2021 roku.
§2 Cel konkursu
1) Promocja aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Legionowa.
2) Promocja regionu oraz ścieżek rowerowych przebiegających przez tereny miasta
Legionowo.
§3 Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie
1) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pracy konkursowej (załącznik
1), akceptacja regulaminu oraz dostarczenie wraz z pracą konkursową opisu pracy
wraz z pisemnymi zgodami na uczestnictwo w konkursie przedstawiciela
ustawowego lub opiekuna prawnego Uczestnika w przypadku gdy uczestnikiem
będzie osoba niepełnoletnia (załącznik 2).
2) W konkursie mogą wziąć udział osoby powyżej 10 roku życia zamieszkałe na
terenie Gminy Miejskiej Legionowo. Z możliwości uczestnictwa w konkursie
wykluczeni są pracownicy organizatora konkursu oraz ich rodziny.
3) Udział w konkursie jest bezpłatny i dozwolony dla każdej osoby uprawnionej do
udziału w konkursie.
4) Praca konkursowa wytyczne:
1) Mapa + opis (tekst do 2 stron A4 w formacie doc. lub pdf.). Praca może być
wzbogacona o zdjęcia lub materiał filmowy autorstwa uczestnika konkursu..
2) Przejazd zaznaczonej na mapce trasy rowerowej musi zajmować rowerzyście
co najmniej pół godziny (załącznik 1).
3) Pożądane jest, aby na trasie położone były ciekawe miejsca, które należy
zaznaczyć i krótko opisać w (załączniku 2).
4) Prace konkursowe można wysłać na adres: kultura@um.legionowo.pl lub złożyć
w kopercie na Kancelarii w Urzędzie Miasta Legionowo z dopiskiem konkurs:
„Rowerem przez Legionowo”, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 41.
5) Opisaną trasę rowerową wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia oraz zaakceptowanym
regulaminem należy składać do dnia 25 czerwca 2021 roku w Urzędzie Miasta
Legionowo lub wysłać na adres e-mail: kultura@um.legionowo.pl.
6) Uczestnik przez przystąpienie do Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie przez
Organizatora jego danych osobowych (imię i nazwisko oraz wiek autora, adres i
telefon rodziców, nazwa szkoły, klasa) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
Konkursu i wydania nagrody.
7) Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.

8) Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku
zbyt małej ilości zgłoszeń.
9) Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zgłoszenia w następujących
przypadkach:
1) Zgłoszenie jest sprzeczne ze szczegółowymi warunkami Konkursu lub
Regulaminem,
2) Zgłoszenie narusza dobra osobiste lub prawa autorskie Organizatora lub osób
trzecich,
3) Zgłoszenie zawiera treści powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe.
10)Do oceny nadesłanych prac Organizator powołuje Komisję Konkursową złożoną z
przedstawicieli Urzędu Miasta Legionowo oraz Straży Miejskiej w Legionowie.
11)Dla laureatów Konkursu przewiduje się następujące nagrody:
- I miejsce – rower - koszt 950 zł
- II miejsce - deskorolka elektryczna - koszt 550 zł
- III miejsce - hulajnoga elektryczna - koszt 480 zł
12) Laureaci Konkursu przenoszą na Organizatora nieodpłatnie prawo do
wykonywania zależnych praw autorskich. Zgłoszenie jest tożsame z wyrażeniem
zgody na publikację danych zgłoszeniowych opisu trasy, oraz mapy z zaznaczoną
autorską trasą na wszystkich polach eksploatacji związanych z promocją gminy
Legionowo.
13) Konkurs może być odwołany przez Organizatora w każdej chwili, w takiej samej
formie, w jakiej został ogłoszony.
14) Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu oraz
szczegółowych warunków Konkursu.
§4 Postanowienia końcowe
1. Przesłanie bądź dostarczenie formularza zgłoszeniowego i prac konkursowych jest
równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu przez Uczestnika.
2. Przekazanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z udzieleniem
Organizatorowi zgody na nieodpłatne wykorzystanie w/w nośników bezterminowo, bez
żadnych ograniczeń terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w
art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 880, 1089, z 2018 r.poz. 650.).
3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie przez
Uczestników konkursu cudzej własności intelektualnej.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania konkursu i warunków
udziału w konkursie oraz do jego odwołania bez podania przyczyny.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
6. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie:
www.legionowo.pl
7. Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Referatu Kultury i
Współpracy.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.06.2021 r.

