
 
Regulamin Konkursu 

pod nazwą 

"Zima też może być piękna" 
prowadzony na portalu Traseo.pl 

 

§ 1 

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Zima też może 

być piękna” przeprowadzony w okresie 15.02 – 21.03.2013, zwany dalej konkursem. 

 

§ 2 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego zdjęcia, którego motywem przewodnim będzie 

piękno zimy. 

 

§ 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, Sklepu Włóczykija, producenta toreb 

termicznych drFresher. 

2. Na konkurs można zgłosić maksymalnie pięć zdjęć. 

3. Zdjęcia należy zgłaszać mailowo (konkurs.traseo@gmail.com), w temacie maila wpisując 

„Zima”. W mailu powinny się także znaleźć dane kontaktowe autora oraz opcjonalnie link do 

trasy, na której zdjęcie zostało wykonane. 

4. Uczestnik zgłaszając zdjęcie na konkurs, powinien posiadać pełne prawa autorskie do niego. 

5. Komisja konkursowa oceni zgłoszone zdjęcia pod kątem ich jakości, atrakcyjności oraz 

pomysłowości. 



6. Komisja wyłoni spośród autorów zdjęć zdobywców nagród:   

I miejsce: 

- torba termiczna drFresher Vaxjo Blue 

- książka: Elżbieta Dzikowska „Groch i kapusta. Południowy Wschód”  

- książka: Harold Davis „Krajobrazy. Kreatywna fotografia”  

II miejsce: 

- torba termiczna drFresher Vaxjo Blue 

- książka: Elżbieta Dzikowska „Groch i kapusta. Południowy Zachód” 

- książka: Brenda Tharp „Twórcze ujęcie natury i krajobrazu. Obudź w sobie fotograficzny 

zmysł”  

III miejsce: 

- torba termiczna drFresher Vaxjo Blue 

- książka Leszka J. Pękalskiego „Kalejdoskop fotografii. Między techniką a sztuką”  

IV miejsce:  

- album „Polska Wschodnia” autorstwa Marka Strzałkowskiego 

 
ponadto, w drodze głosowania na najlepsze zdjęcie, przeprowadzonego na profilu Traseo.pl na 
Facebooku, spośród 20. wybranych zdjęć zostanie wyłonione jedno, którego autor otrzyma 
następujące nagrody: 
 
- torbę termiczna drFresher Malmo szara 
- książkę „Kierunek Polska” autorstwa Kazimierza Kunickiego 
 
7. Decyzja komisji konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

odwołanie. 

8. 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 zwycięskich zdjęć 

na swoich stronach internetowych bez konieczności informowania o publikacji ich autorów. 

9. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszona do dnia 31 marca 2013 r. 

10. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcy przesyłką pocztową poleconą. 

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 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 15.02.2013 r. 

 

 

ORGANIZATOR 

GPSFriendly Sp. z o.o. 

 

 

 


