
Regulamin Konkursu na pisemną relację z VI Zimowego Maratonu Bieszczadzkiego

§ 1

Informacje ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Bieg Rzeźnika z siedzibą w Gliwicach.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady przebiegu Konkursu,  oceny zgłoszeń oraz przyznania
nagród przez Fundację Bieg Rzeźnika z siedzibą w Gliwicach.

3. Głównym  celem  Konkursu  jest  nagrodzenie  uczestników  VI  Zimowego  Maratonu
Bieszczadzkiego za najlepszą pisemną relację z VI Zimowego Maratonu Bieszczadzkiego.

§ 2

Adresaci konkursu

Adresatami konkursu są uczestnicy VI Zimowego Maratonu Bieszczadzkiego.

§ 3

Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczestnicy VI Zimowego Maratonu Bieszczadzkiego.

2. Każdy uczestnik VI Zimowego Maratonu Bieszczadzkiego może zgłosić swój udział poprzez
wysłanie  zgłoszenia konkursowego wraz  z  pisemną  relacją  z  VI  Zimowego  Maratonu
Bieszczadzkiego.

3. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.

4. Nagrody będą przyznane autorom najlepszych pisemnych relacji.

5. Majątkowe  prawa  autorskie  do  nagrodzonych  relacji  oraz  załączonych  do  nich  zdjęć
przechodzą nieodpłatnie na rzecz Fundacji Bieg Rzeźnika z siedzibą w Gliwicach.

§ 4

Zgłoszenia

1. Zgłoszenia uczestnicy mogą składać w terminie do 9 lutego 2020 roku do godz. 23:59 na 
adres mail: konkurs@biegrzeznika.pl 

.
2. Zgoda na przetwarzanie  danych osobowych uczestników konkursu,  a  także publikację  ich

wizerunku zostanie wyrażona w osobnym oświadczeniu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych  osobowych  oraz  publikację  wizerunku  jest  konieczne  dla  prawidłowego
przeprowadzenia konkursu.

3. Do  zgłoszenia konkursowego należy  wypełnić oświadczenie stanowiące  Załącznik nr 2 do
niniejszego regulaminu.

§5

Ocena zgłoszeń konkursowych

1. Oceny zgłoszeń pod względem formalnym i merytorycznym dokonuje Organizator Konkursu.

2. Złożone dokumenty zostaną przedstawione do oceny Komisji Konkursowej, powołanej przez
Fundację Bieg Rzeźnika z siedzibą w Gliwicach.



3. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w dniu 12 lutego 2020 r. na stronie internetowej
Organizatora  www.maratonbieszczadzki.pl oraz  na  Facebooku  Organizatora
https://www.facebook.com/ZimowyMaratonBieszczadzki/ 

4. Przyznane  nagrody  zostaną  przesłane  nagrodzonym  uczestnikom  pocztą  lub  kurierem  w
terminie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

§6

Nagrody

W Konkursie zostaną nagrodzeni autorzy najlepszych relacji.

§7

Uwagi dodatkowe

1. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wprowadzenia  zmian  w  niniejszym Regulaminie  i
zobowiązuje się poinformować o nich na swojej stronie internetowej oraz Facebooku.

2. Niniejszy Regulamin zostanie podany do publicznej  wiadomości  poprzez umieszczenie  na
stronie  internetowej  Organizatora  www.maratonbieszczadzki.pl oraz  oficjalnym Facebooku
https://www.facebook.com/ZimowyMaratonBieszczadzki/ 

3. W sprawach  nieuregulowanych  niniejszym Regulaminem,  a  dotyczących  zasad  przebiegu
Konkursu i oceny zgłoszeń decydujący głos ma Organizator.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania nadesłanych relacji wraz załączonymi
zdjęciami  oraz  ich  publikacji  w  mediach  lub  materiałach  promocyjnych  imprez
organizowanych przez Fundację Bieg Rzeźnika z siedzibą w Gliwicach.

5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie konkursu bądź zmiany w
harmonogramie jego przeprowadzania, które wynikły z przyczyn od niego niezależnych.

Załącznik nr 1 Zgłoszenie konkursowe; 

Załącznik nr  2  Oświadczenie  o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzanie
danych osobowych.                

ORGANIZATOR

Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIE 

1.  Oświadczam,  że  jestem  autorem  przesłanej  relacji  oraz  posiadam  prawo  do  wykorzystania
załączonych do niej zdjęć.

2.Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich  danych osobowych  w postaci  imienia  i  nazwiska oraz
nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku oraz pisemnej relacji
konkursowej wraz z załączonymi zdjęciami na wszelkich nośnikach przez Fundację Bieg Rzeźnika z
siedzibą w Gliwicach dla promocji organizowanych przez nią imprez.

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

http://www.maratonbieszczadzki.pl/
https://www.facebook.com/ZimowyMaratonBieszczadzki/
http://www.maratonbieszczadzki.pl/
https://www.facebook.com/ZimowyMaratonBieszczadzki/


Niniejsza  zgoda  obejmuje  wszelkie  formy  publikacji,  w  szczególności  rozpowszechnianie  w
Internecie (w tym na portalach społecznościowych Facebook, YouTube itp. w ramach profilu Fundacji
Bieg Rzeźnika lub powiązanego) oraz magazynie „Rzeźnik”. 

3. Jestem świadomy, że mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania.

4.Oświadczam, iż zapoznałam (-em) się z regulaminem Konkursu i go w pełni akceptuję.  
   


