
Regulamin Konkursu

pod nazwą

"Projekt Wyprawy Podróżniczej 2012"

prowadzony na portalu www.traseo.pl

przez 

redakcję Travelbit.pl

oraz redakcję Traseo.pl

 

§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Projekt Wyprawy 

Podróżniczej 2012” przeprowadzony w okresie 10.10 – 8.11.2011, zwany dalej konkursem.

 

§ 2

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszego projektu wyprawy dodanego na portalu Traseo.pl 

w okresie trwania konkursu. Wszystkie projekty, które autor zechce zgłosić do konkursu, powinny 

być zgłoszone najpóźniej 10 listopada 2011 r.

 

§ 3

Organizatorem konkursu jest firma GPSFriendly Sp. z o.o., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, 

pod numerem KRS 335377, NIP: 6762404650 oraz Travelbit.pl.

 

§ 4

1.  Nad przebiegiem konkursu będzie czuwała komisja złożona z  jury złożonego z uczestników 

Ogólnopolskiego  Towarzystwa  Obieżyświatów,  Trampów  i  Turystów  OSOTT  oraz  redakcje 

Travelbit.pl i Traseo.pl.

2. Na konkurs można zgłosić dowolną ilość projektów.

3.  Każdy  zgłoszony  projekt  powinien  zawierać  następujące  dane:  trasę  planowej  wyprawy 

wyrysowaną na  mapie,  opis  wyprawy (czas  i  miejsce  planowanej  trasy,  jej  charakter  i  główne 

http://www.traseo.pl/


założenia) oraz najważniejsze miejsca na trasie (waypointy).

4.  Projekty  należy  zgłaszać  poprzez  stronę  internetową  www.traseo.pl po  wcześniejszym 

zalogowaniu się na portalu. Strona internetowa umożliwia zapisanie projektu wyprawy w formie 

trasy wraz z mapą, opisem i waypointami. Projekty tras powinny być wyrysowane ręcznie.

5. Uczestnik zgłaszając projekt wyprawy na konkurs poprzez portal, powinien wybrać opcję: 

„Zgłoś projekt wyprawy na konkurs”.

6. Jury złożone z uczestników festiwalu OSOTT oraz organizatorów oceni zgłoszone projekty pod 

kątem ich pomysłowości, kreatywności, oryginalności oraz merytorycznej jakości projektów.

7. Jury wyłoni spośród autorów projektów zdobywcę nagrody głównej, jaką jest  odbiornik GPS 

Garmin Dakota 10.  Ponadto jeszcze dwa projekty zostaną wyróżnione i uhonorowane nagrodami 

rzeczowymi – zdobywca drugiego miejsca otrzyma roczną prenumeratę magazynu „n.p.m.” oraz 

książki  Wydawnictwa  Carta  Blanca,  zdobywca  trzeciego  miejsca  otrzyma  sprzęt  i  gadżety 

turystyczne  Traseo.pl  (etui  na  laptop,  torba  izolacyjna,  bidon).  Organizatorzy zastrzegają  sobie 

prawo  do  przyznania  większej  liczby  wyróżnień  projektów,  których  autorzy  mogą  otrzymać 

nagrody ufundowane przez Traseo.pl oraz publikacje podróżnicze „Przez Świat”.

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 

i w internecie.

9. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 13 listopada 2011 r. na Ogólnopolskim Spotkaniu 

Obieżyświatów, Trampów i Turystów OSOTT w Szczyrku. Laureaci, którzy nie będą obecni na 

rozstrzygnięciu konkursu, o wygranej zostaną poinformowani mailowo.

10. Nagroda główna oraz wyróżnienia zostaną przekazane przesyłką kurierską (nagroda główna) 

oraz pocztową poleconą (wyróżnienia).

11. 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 Traseo.pl i Travelbit.pl 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 10.10.2011.

 

 

ORGANIZATORZY

Travelbit.pl

Traseo.pl


