
Regulamin Konkursu „Bank Tras”

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady Konkursu „Bank Tras” (zwanym dalej „Konkursem”).
2. Konkurs jest organizowany przez firmę EACTIVE s.c., z siedzibą przy ul. Głównej 26/2 55-

010 Święta Katarzyna (zwaną dalej „Organizatorem”).
3. Konkurs jest przeprowadzany na stronie Organizatora – serwisie dostępnym w sieci pod

adresem: https://www.eactive.pl.
4. Konkurs  odbywać się  będzie  zgodnie  z  niniejszym Regulaminem (dalej  „Regulamin”)  i

przepisami prawa polskiego. 
5. Konkurs będzie organizowany i prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
6. Celem Konkursu jest stworzenie przewodnika w formacie pdf o nazwie „Bank Tras” (dalej

„Bank Tras”), zawierającego  najciekawsze trasy rowerowe na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej.

7. Przewodnik „Bank Tras” zostanie bezpłatnie udostępniony na stronie Organizatora.

II. Warunki uczestnictwa

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
2. Uczestnikiem  Konkursu  może  być  każdy.  Z  zastrzeżeniem,  że  uczestnictwo  osoby

niepełnoletniej,  ubezwłasnowolnionej  całkowicie  lub  ubezwłasnowolnionej  częściowo
wymaga zgody opiekuna prawnego.

3. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną Pracę Konkursową.
4. Uczestnikiem może być osoba indywidualna, a także grupa składająca się z kilku osób, z

zastrzeżeniem,  że  w  przypadku  grupy,  wyznaczony  musi  zostać  lider  upoważniony  do
odbioru nagrody.

5. Do  Konkursu  nie  mogą  przystąpić  pracownicy  Organizatora  oraz  członkowie  Komisji
Konkursowej, a także członkowie ich rodzin.

III. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie

1. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się drogą mailową poprzez przesłanie do dnia 31.08.2015r.
na  adres  konkurs@eactive.pl Pracy Konkursowej  (dalej  „Praca  Konkursowa”)  ocenianej
stosownie do części V pkt 2, składającej się z 
a)  formularza  zgłoszeniowego  sporządzonego  wg  wzoru  stanowiącego  załącznik  do
Regulaminu (zał.1),
b) maksymalnie 5 zdjęć z trasy przejazdu,
c) mapy z trasy przejazdu z zaznaczonymi atrakcjami.

2. Przed  dokonaniem  zgłoszenia  uczestnik  zobowiązany  jest  zapoznać  się  Regulaminem
Konkursu i zaakceptować jego postanowienia.

3. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych
osobowych dla celów Konkursu. 

4. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę w przypadku wyboru do finałowej „20”
na  publikację  swoich  danych   jako  Laureata  Konkursu  na  stronie  Organizatora  oraz
funpage'u na Facebooku.

5. Zgłoszenie  przez  uczestnika  swojego uczestnictwa  w Konkursie  nie  rodzi  roszczeń  pod
adresem  Organizatora  o  jakiekolwiek  profity  czy  wynagrodzenie,  nie  wskazane  treścią
Regulaminu.  Organizator  jest  zobowiązany  wyłącznie  do  wydania  nagród  opisanych
Regulaminem. 

mailto:konkurs@eactive.pl


IV. Przebieg Konkursu

1. Konkurs „Bank Tras” składa się z dwóch etapów.
2. Pierwszy etap Konkursu rozpoczyna się dnia 1.07.2015 r. i trwa do dnia 31.08.2015 r. do

godziny 23:59.
3. Z nadesłanych zgłoszeń w ciągu 7 dni,  czyli  do dnia 7.09.2015 r. Komisja Konkursowa

wybierze 20 uczestników, którzy wezmą udział w drugim etapie.
4. Po ogłoszeniu wyników wybrani uczestnicy będę mieli obowiązek wysłania wypełnionego

oświadczenia stanowiącego załącznik do Regulaminu (zał.2) do dnia 14.09.2015 r.
5. Drugi etap Konkursu rozpocznie się od 16.09.2015 r. i potrwa do dnia 30.09.2015 r.
6. W drugim etapie Konkursu 20 Prac Konkursowych wybranych przez Komisję Konkursową

zostanie zamieszczonych na stronie Organizatora i rozpocznie się głosowanie na najlepszą
Pracę Konkursową.

7. Po zakończeniu  głosowania  na  stronie  Organizatora  pojawi  się  informacja  o  zwycięzcy
Konkursu.

V. Tryb wyłonienia Laureata i przyznania nagród 

1. W pierwszym etapie Konkursu wybranych zostanie  20 najlepszych Prac Konkursowych,
które zostaną nagrodzone umieszczeniem w stworzonym przez Organizatora przewodniku
„Bank Tras”.

2. Finałowa  „20”  uczestników  wyłoniona  zostanie  przez  Komisję  Konkursową  przy
zastosowaniu takich przykładowych kryteriów oceny Pracy Konkursowej jak:
a) różnorodność trasy,
b) pomysł zaprezentowania,
c) walory turystyczne (przyrodnicze, zabytkowe itp.),
d) ciekawy opis trasy,
e) jakość i przydatność użytych mapek i zdjęć.

3. Organizator  Konkursu  poda  do  wiadomości publicznej  informację  o  uczestnikach
zakwalifikowanych do przewodnika  „Bank Tras”  i  jednocześnie  uczestnictwa w drugim
etapie Konkursu.

4. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony w trakcie głosowania odbywającego się na stronie
internetowej Organizatora.

5. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba z największą liczbą głosów. W przypadku gdy dwóch
uczestników otrzyma taką samą liczbę głosów to zwycięzcę wybierze Komisja Konkursowa.

6. Zwycięzca Konkursu wyłoniony w trybie głosowania otrzyma:
a) nagrodę główną – rower poziomy wyprodukowany przez firmę Velogic o wartości 3499zł
b)  nagroda  główna  zostanie  powiększona  o  część  pieniężną,  stanowiącą  równoważność
należnego, zryczałtowanego podatku od łącznej wartości nagrody. Część pieniężna nagrody,
stanowiąca należny, 10% podatek od ubruttowionej wartości wygranej w Konkursie zostanie
odprowadzona do Urzędu Skarbowego zgodnie z  art.  30 ust.1  pkt  2  Ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych,  przez Organizatora, w imieniu laureatów i za ich zgodą
wynikającą z warunków niniejszego Regulaminu, 
c) nagrodę dodatkową – miejsce w przewodniku „Bank Tras”.

7. Za  wygraną  nagrodę  główną  nie  przysługuje  ekwiwalent  pieniężny.  uczestnik  nie  może
żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę. 

8. Przekazanie nagrody głównej nastąpi do 30 dni od dnia ogłoszenia zwycięzcy.

VI. Odpowiedzialność prawna

1. Zgłoszenie  Pracy  Konkursowej  jest  równoznaczne  z  oświadczeniem,  że  uczestnik  jest
wyłącznym twórcą tej Pracy Konkursowej i/lub że uczestnikowi przysługują do niej (jako



całości) nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie i prawa pokrewne, a także iż
Praca  Konkursowa  nie  narusza  praw  autorskich  osób  trzecich,  uprawnień  jakiejkolwiek
osoby  związanych  z  rozpowszechnianiem  jej  wizerunku,  przepisów  Ustawy  z  dnia  16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r.,nr 153, poz. 1503 jt.
ze  zm.),  jest  wolna  od  niedozwolonych  zapożyczeń  oraz  nie  mają  miejsca  żadne  inne
okoliczności,  które  mogłyby  narazić  Organizatora  na  odpowiedzialność  wobec  osób
trzecich.

2. Warunkiem ostatecznego zakwalifikowania uczestnika do finałowej „20” wyłonionej przez
Komisję  Konkursową  jest  przesłanie  do  EACTIVE  drogą  pocztową,  bądź  dostarczenie
osobiście przez uczestnika, który wstępnie został do finałowej „20” zakwalifikowany – w
oryginale podpisanego osobiście przez uczestnika oświadczenia o treści jak w załączniku do
Regulaminu. W przypadku braku dostarczenia tego oświadczenia w terminie 7 dni od dnia
poinformowania uczestnika o wstępnym zakwalifikowaniu do finałowej „20” – uczestnik
zostaje wykluczony z Konkursu, a na jego miejsce Komisja Konkursowa wyłania  innego
uczestnika.

3. Zgłaszając  Pracę  Konkursową do Konkursu,  uczestnik  zgadza  się  w przypadku wyboru
Pracy  Konkursowej  do  finałowej  „20”  na  nieodpłatne  przekazanie  autorskich  praw
majątkowych do wszystkich elementów formularza zgłoszeniowego (opisów trasy, zdjęć z
trasy, zdjęcia uczestnika, mapy przejazdu) Organizatorowi Konkursu na wszystkich polach
eksploatacji, w celu stworzenia i publicznego udostępnienia przewodnika „Bank Tras”.

4. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw do wizerunku osób znajdujących się na
zdjęciu zgłoszonym do Konkursu ponosi uczestnik. 

5. Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich zdjęć,  opisów lub map zgłaszanych do
Konkursu ponosi uczestnik.

6. Autorzy  prac  wyrażają  zgodę  na  przechowywanie  i  przetwarzanie  swoich  danych
osobowych dla potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1990 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 późn. zm.)

VII. Postanowienia końcowe

1. Pełna treść Regulaminu Konkursu jest dostępna w serwisie internetowym Organizatora. 
2. Zgłoszenie  udziału  w  Konkursie  oznacza,  iż  uczestnik  Konkursu  zapoznał  się  z  treścią

Regulaminu Konkursu i akceptuje jego postanowienia w całości. 
3. Organizator  zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia  Konkursu,  jeśli  liczba zgłoszeń

będzie mniejsza niż trzydzieści lub w przypadku niezadowalającego poziomu jakościowego
nadesłanych zgłoszeń.

4. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  przedłużenia  czasu  trwania  Konkursu  lub
zorganizowania jego dodatkowego etapu. 

5. W  przypadku  odwołania  Konkursu  nadesłane  prace  nie  będą  wykorzystywane  przez
Organizatora.

6. Sprawy sporne prowadzi i rozstrzyga Komisja Konkursowa wybrana przez Organizatora.
7. Sponsorem wszystkich nagród w Konkursie jest firma EACTIVE wiemy jak.
8. Patronat medialny nad Konkursem objęły: TTG Dziennik Turystyczny – internetowy serwis

branży turystycznej oraz Akademickie Radio LUZ.


