
Regulamin konkursu 

„Romantyczny kadr na region koniński” 

 

§1 Przepisy ogólne 

1. Organizatorem konkursu „Romantyczny kadr na region koniński”,  jest Lokalna Organizacja 

Turystyczna „Marina” ul. Dworcowa 2 , 562-510 Konin. 
2. Konkurs stworzony został w ramach projektu „NaLOT naGRÓD! czyli wygrywaj z LOT 

Marina”. 

3. Celem konkursu jest promocja Miasta Konina oraz Powiatu Konińskiego oraz atrakcji 

turystycznych regionu konińskiego. 
4. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Miasta Konina i Powiatu Konińskiego. W 

konkursie brać może każdy, z wyłączeniem autorów prac, których fotografia jest sposobem 

zarobkowania. 
5. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem fanpage Lokalnej Organizacji Turystycznej 

„Marina” w serwisie Facebook (www.facebook.com/lotmarina). 

6. Komunikaty oraz informacje dotyczące przebiegu konkursu publikowane będą na stronie 

wydarzenia w serwisie Facebook. 
7. Konkurs rozpoczyna się 30 stycznia i trwać będzie do 10 lutego 2017 r. do godziny 9:00. 

8. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym 

regulaminie. 

 

§2 Przepisy dotyczące prac 

1. Każdy uczestnik może przesłać wyłącznie jedną pracę konkursową. 

2. Przedmiotem konkursu jest fotografia, kolaż lub kompozycja graficzna wykonana z 

wykorzystaniem zdjęcia, która przedstawia atrakcje regionu konińskiego. Dozwolone jest 

fotografowanie osób pozujących do zdjęcia na tle atrakcji regionu konińskiego. 
3. Poprzez nadesłanie pracy na konkurs uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i 

nieograniczone prawa autorskie do fotografii. Fotografie zgłaszane na konkurs nie mogą 

naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, 
a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych. 

4. Do konkursu nie mogą być zgłoszone prace, które brały udział we wcześniejszych konkursach 

organizowanych przez LOT „Marinę”. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac niespełniających w/w 

warunków. 

 

§3 Zgłoszenie udziału w konkursie 

1. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę, by jego „Nazwa użytkownika” 

została umieszczana w postach w celu związanym z organizacją i przeprowadzeniem 
konkursu. 

2. Prace należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez dodanie postu z pracą 

konkursową w wydarzeniu, które dostępne będzie na czas konkursu na fanpage’u Lokalnej 
Organizacji Turystycznej „Marina”. Dopuszczalne jest przesłanie pracy w komentarzu lub w 

wiadomości prywatnej. 

3. Każde zgłoszone zdjęcie musi posiadać: tytuł i opis zdjęcia. 

4. Ostateczny termin zgłaszania prac i jednocześnie oddawania na nie głosów to 10 luty 2017 r. 
do godziny 9:00. 

 

http://www.facebook.com/lotmarina


§4 Sposób wyłonienia zwycięzcy 

1. Każde nadesłane zgłoszenie podlega ocenie innych użytkowników serwisu Facebook. 

2. Laureatami Konkursu zostaną osoby, których zdjęcia uzyskają największą liczbę polubień 

postu z pracą konkursową. 
3. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszona na fanpage’u Lokalnej Organizacji 

Turystycznej „Marina”. 

4. Organizator przewiduje następujące nagrody: 
- za zajęcie I miejsca – voucher na masaż spa w Hotelu Atut **** (dla niej masaż twarzy, szyi 

i dekoltu o zapachu lawendy oraz dla niego masaż pleców karku i ramion o zapachu lawendy), 

voucher na kolację dla dwóch osób w Hotelu Stara Gorzelnia, podwójne zaproszenie na seans 

filmowy do Kina Centrum, 
- za zajęcie II miejsca – voucher na romantyczną kolację dla dwóch osób w Papaver Hotel, 

podwójne zaproszenie na seans filmowy do Kina Centrum, 

- za zajęcie III miejsca – voucher na kolację walentynkową dla dwóch osób w Ośrodku 
Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Gwarek”, podwójne zaproszenie na seans filmowy do Kina 

Centrum. 

5. Informacja na temat nagród i ich fundatorów w konkursie dostępne są na fanpage’u LOT 

„Mariny” w serwisie Facebook (www.facebook.pl/lotmarina). 
6. W ramach konkursu przyznane zostaną trzy nagrody, które po ogłoszeniu wyników na tablicy 

LOT „Marina” w serwisie Facebook będzie można odebrać w biurze Lokalnej Organizacji 

Turystycznej „Marina” przy ulicy Dworcowej 2.  

 

§4 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin dostępny jest na stronie (www.lotmarina.pl) oraz  na fanpage’u LOT „Mariny” 

w serwisie Facebook (www.facebook.com/lotmarina) 

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu. 
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

5. Konkurs nie jest „sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook”.  
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