
Lokalna Organizacja Turystyczna MARINA 

 

Regulamin konkursu 

„Wyznaj miłość swojemu miastu”, czyli dokończ rymowankę w romantyczny sposób. 

 

§1  
Przepisy ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Lokalna Organizacja Turystyczna MARINA, ul. Dworcowa 2,  
62-510 Konin. 

2. Konkurs odbywa się w ramach projektu „naLOT naGRÓD!, czyli wygrywaj z LOT MARINA. 
3. Konkurs polega na dokończeniu rymowanki w romantyczny sposób, nawiązując do 

miejscowości z Powiatu Konińskiego. 
4. Głównym celem konkursu jest promocja atrakcji turystycznych regionu konińskiego (miasta 

Konin i Powiatu Konińskiego).  
5. Konkurs skierowany jest do wszystkich internautów(użytkowników facebooka), którzy 

ukończyli 16 r.ż. 
6. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem fanpage’a Lokalnej Organizacji Turystycznej 

MARINA w serwisie Facebook www.facebook.com/lotmarina. 
7. Komunikaty oraz informacje dotyczące przebiegu konkursu publikowane będą na stronie 

wydarzenia w serwisie Facebook oraz na stronie www.lotmarina.pl.  
8. Konkurs rozpocznie się dnia 7 lutego 2022r. o godzinie 11:00, a zakończy 11 lutego 2022 r. o 

godzinie 12:00. 
9. Nadesłanie rymowanek na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w 

niniejszym regulaminie. 

§2  
Przepisy dotyczące prac konkursowych 

1. Przedmiotem konkursu jest dokończenie rymowanki dotyczącej miejscowości Regionu 
Konińskiego.   

2. Dodatkowo punktowane będą rymowanki, w których zawarte będą atrakcje turystyczne 
regionu konińskiego (tj. zabytki, znane konińskie postaci, informacje historyczne itp. 

3. Rymowanka będąca przedmiotem konkursu powinna: 
a. pochodzić z własnej twórczości,  
b. być po raz pierwszy publikowana,  
c. być zgodne z tematem  
d. składać się łącznie maksymalnie z 8 wersów  

4. Poprzez zgłoszenie pracy do konkursu uczestnik jednocześnie oświadcza, że przysługują mu 
wyłączne i nieograniczone prawa autorskie. Prace o których mowa wyżej nie mogą naruszać 
praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie 
przyjętych norm obyczajowych. 

5. Wszystkie prace dostarczone na konkurs stają się własnością organizatora. Autorzy 
przenoszą na organizatorów prawa autorskie tj. prawo do publikacji drukiem, prawo do 
przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawo do publikacji w Internecie. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac niespełniających warunków 
określonych w regulaminie.  
 

§3  
Zgłoszenie udziału w konkursie 

 
1. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie, udostępnienie 

i publikację danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem 
konkursu. 

http://www.facebook.com/lotmarina
http://www.lotmarina.pl/


2. Uczestnik może zgłosić do konkursu wyłącznie jedną pracę – rymowankę.  
3. Dostarczanie prac następuje wyłącznie poprzez dodanie komentarza z wierszem pod postem 

konkursowym na fanpage’u Lokalnej Organizacji Turystycznej MARINA. 
4. Organizator nie akceptuje prac przesłanych w wiadomości prywatnej, drogą elektroniczną na 

adres e-mail: kontakt@turystyka.konin.pl lub poprzez osobiste dostarczenie do biura 

Stowarzyszenia przy ul. Dworcowej 2 , 62-510 Konin 
5. Każda zgłoszona rymowanka obowiązkowo musi posiadać: tytuł, imię i nazwisko autora. 
6. Ostateczny termin zgłaszania prac to: 11 luty 2022 r. do godziny 16:00. 

§4  
Sposób wyłonienia zwycięzcy, kryteria i nagrody 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zadecyduje powołane w tym celu Jury konkursowe. 
2. Jury powołuje Organizator. 
3. Spotkanie Jury odbędzie się dnia 14 lutego 2022 r.  
4. Komisja Konkursowa dokonuje oceny pracy zgodnie z określonymi kryteriami w §4 pkt 5. 
5. Kryteria oceny jury: 

a. zgodność z tematyką  
(romantyczna rymowanka o miejscowości Regionu konińskiego ) 

b. kreatywność i pomysłowość, 
c. poprawność stylistyczna i językowa; 
d. wartość artystyczna 
e. nawiązanie do atrakcji regionu konińskiego  

6. Podczas obrad rozstrzygających konkurs, w przypadku remisu - Jury może ustalić dodatkowe  
kryteria w celu wyłonienia zwycięzcy. 

7. Organizator przewiduje następujące nagrody: 
- za zajęcie I miejsca – kolacja dla pary w hotelu Stara Gorzelnia oraz voucher dla pary na 
seans filmowy w Kinie Centrum 

- za zajęcie II miejsca – kolacja dla pary w Hotelu Papaver oraz voucher dla pary z 
możliwością wejścia na basen, do sauny i jacuzzi ufundowany przez MOSIR w Koninie 

- za zajęcie III miejsca – masaż relaksacyjny dla pary w Fabryce Pereł oraz voucher dla pary 
na seans filmowy w Kinie Centrum 

8. Jury może przyznać wyróżnienia w konkursie.  
9. Informacja na temat nagród i ich fundatorów w konkursie dostępne są na fanpage’u LOT 

MARINY w serwisie Facebook (www.facebook.pl/lotmarina) oraz na stronie: www.lotmarina.pl  
10. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszona 14 lutego br. na fanpage’u Lokalnej 

Organizacji Turystycznej MARINA w komentarzu pod postem konkursowym o godzinie 15:30.  
11. Nagrody będą do odbioru 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 w przypadku braku 

zgłoszeń lub dopuszczania się przez Uczestników działań niezgodnych z regulaminem. 
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 
5. Konkurs nie jest „sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook”.  

 

 

mailto:kontakt@turystyka.konin.pl
http://www.facebook.pl/lotmarina
http://www.lotmarina.pl/
http://www.lotmarina.pl/
http://www.facebook.com/lotmarina

