
Regulamin Konkursu 
pod nazwą 

"Najciekawsze zakątki Polski" 
prowadzonego na portalu Traseo.pl 

 
§ 1 

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą 
"Najciekawsze zakątki Polski" przeprowadzanym w okresie 23.08 – 30.09.2013, 
zwanym dalej konkursem. 
 

§ 2 
 
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego zdjęcia, którego motywem przewodnim 
będą najciekawsze miejsca w Polsce. 
 

§ 3 
 
Organizatorem konkursu jest GPSFriendly Sp. z o.o., wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców, pod numerem KRS 335377, NIP: 6762404650. 
 

§ 4 
 
1. Nad przebiegiem konkursu będzie czuwała komisja złożona z przedstawicieli 
Traseo.pl i sponsorów nagród – Wydawnictwa Bezdroża, wydawnictwa Polska 
Turystyczna, sklepu Alpenski.pl. 
2. Na konkurs można zgłosić maksymalnie dwa zdjęcia. 
3. Zdjęcia należy zgłaszać mailowo (konkurs.traseo@gmail.com), w temacie maila 
wpisując „Polska”. W mailu powinny się także znaleźć dane kontaktowe autora, krótki 
opis zdjęcia lub opis miejsca oraz link do internetowej galerii zdjęć autora, który po 
zakończeniu konkursu zostanie opublikowany na profilu Polski Turystycznej na 
Facebooku. 
4. Aby zgłoszenie konkursowe było brane pod uwagę podczas wybierania 
zwycięzców, uczestnik zobowiązany jest do polubienia profilu Polski Turystycznej na 
Facebooku. 
5. Uczestnik zgłaszając zdjęcie na konkurs, powinien posiadać pełne prawa autorskie 
do niego. 
6. Komisja konkursowa oceni zgłoszone zdjęcia pod kątem ich jakości, atrakcyjności 
oraz pomysłowości. 
7. Komisja wyłoni spośród autorów zdjęć zdobywców nagród: 
Zestaw I: 
- książka Fotografia cyfrowa w podróży. Przewodnik (aut. David D. Busch) 
- kubek termiczny firmy Berghaus 
- książka Literacki atlas Polski 
Zestaw II: 
- książka Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć wyd. VII (aut. Scott Kelby) 
- książka Literacki atlas Polski 
- portfel firmy Berghaus 
Zestaw III: 
- książka Szalona strona fotografii. Niekonwencjonalne i twórcze techniki dla 
odważnych 



fotografów (aut. Cyrill Harnischmacher) 
- książka Literacki atlas Polski 
- film Autana 
8. Decyzja komisji konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie 
przysługuje od niej odwołanie. 
9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i 
informacji o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach 
informacyjnych organizatora oraz Partnerów. Organizator ma prawo do publikacji 
wszystkich zdjęć na swoich stronach internetowych bez konieczności informowania o 
publikacji ich autorów.  
10. Użytkownik zgłaszający swoje zdjęcia do konkursu wyraża zgodę na 
wykorzystywanie adresu e-mail w celach informacyjnych i marketingowych przez 
Organizatora konkursu. 
11. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszona do dnia 15 września 
2013 r. 
12. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcy przesyłką pocztową poleconą. 
13. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania konkursu lub 
zorganizowania jego drugiego etapu. 
 

§ 5 
 
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 
2. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed 
przystąpieniem do konkursu. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za 
niezastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu. 
3. Pracownicy GPSFriendly oraz ich rodziny nie mogą brać udziału w konkursie. 
4. Uczestnik poprzez fakt przystąpienia do konkursu akceptuje postanowienia 
niniejszego Regulaminu. 
5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 23.08.2013 r. 
 
 
 

ORGANIZATOR 
GPSFriendly Sp. z o.o. 


