REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY MIEJSKI PRZEWODNIK ROWEROWY
(„Regulamin”)
1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.

Organizatorem konkursu na najlepszy miejski przewodnik rowerowy („Konkurs”) jest spółka MOKO IDEA
Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie (00-795), ul. Skolimowska 6/16, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, numer KRS 0000547768, NIP: 5213691315,
(„Organizator”).

1.2.

Konkurs odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.

1.3.

Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora:
http://www.antymateria.com/blog

2.

WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1.

Uczestnikiem Konkursu mogą być studenci i uczniowie szkół ponadpodstawowych posiadający pełną
zdolność do czynności prawnych oraz będący autorem tekstu miejskiego przewodnika rowerowego
(„Uczestnik”), z uwzględnieniem ust. 2.2.

2.2.

Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby pozostające w stosunku pracy lub współpracujące na
podstawie umowy cywilnoprawnej z Organizatorem, lub powiązani z pracownikami lub
współpracownikami Organizatora w sposób służbowy lub rodzinny

2.3.

Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

3.

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

3.1.

Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez wysłanie dokumentu, w wersji edytowalnej (w formacie DOC,
DOCX lub RTF), którego jest się wyłącznym autorem. Wymagania odnośnie treści dokumentu określone są
w par. 4 poniżej. Przesłanie dokument na adres info@antymateria.com jest równoznaczne z akceptacją
przez uczestnika postanowienia niniejszego regulaminu. Dopuszczalne jest zgłoszenie pracy w zespole, ale
w takim wypadku ewentualna nagroda przydzielana jest także zespołowi.

3.2.

Zgłoszenie wraz dokumentem powinny zostać przesłane Organizatorowi w terminie do dnia 6 maja 2019
r.,

4.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH

4.1.

Artykuły przesłane przez Uczestników („Prace Konkursowe”) powinny zawierać oryginalne teksty, które
będą stanowiły praktyczne wskazówki jak podróżować i zwiedzać dane miasto w Polsce na rowerze.

4.2.

Prace Konkursowe powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
a)

liczba wyrazów nie mniej niż 1000,

b)

liczba oryginalnych zdjęć, grafik lub klipów video – nie mniej niż 5

c)

treść opracowania powinna zawierać przynajmniej:
•

Ogólne informacje o stanie infrastruktury rowerowej

•

Propozycję najciekawszych tras turystycznych (miasto/poza miastem)

•

Najciekawsze atrakcje turystyczne

•

Miejsca przyjazne rowerom i miejskim turystom (sklepy i serwisy rowerowe,
kawiarnie itp.)

d)

jako inspiracje można traktować następujące publikacje: https://antymateria.com/tel-awiw-na-

rowerze/ ; https://antymateria.com/berlin-na-rowerze-na-weekend-albo-i-dluzej/;
https://antymateria.com/rowerem-miescie-wieden/

5.

NAGRODY. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

5.1.

Jury w Konkursie będzie stanowiła redakcja bloga www.antymateria.com/blog w osobach Macieja
Atamana i Janusza Żebrowskiego. Rozstrzygnięcia nastąpią w wyniku podjęcia decyzji jednogłośnie.

5.2.

Jury dokonuje oceny merytorycznej Prac Konkursowych oraz decyduje o przyznaniu nagrody lub nagród
za najlepszą Pracę Konkursową. Jury dokonując oceny Prac Konkursowych bierze pod uwagę w
szczególności:
a)

poprawność merytoryczną Pracy Konkursowej;

b) sposób zredagowania Pracy Konkursowej.
c)

jakoś zdjęć (filmów)

5.3.

Jury podejmie decyzję o przyznaniu nagrody głównej (rower o wartości ok. 5 tyś zł), nagrody specjalnej
(publikacja na portalu www.gazeta.pl) oraz innych nagród w postaci akcesoriów rowerowych. .

5.4.

Jury może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagród. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.

5.5.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż w dniu 31 maja 2019 r. na stronie internetowej
Organizatora pod adresem: www.antymateria.com/blog Zakwalifikowani Uczestnicy, których Prace
Konkursowe zostały nagrodzone, zostaną poinformowani o wynikach Konkursu elektronicznie na adres email, z którego Uczestnik przesłał do Organizatora zgłoszenie

5.6.

Nagrodzony Uczestnik jest zobowiązany do zawarcia z Organizatorem umowy przeniesienia majątkowych
praw autorskich do Pracy Konkursowej w terminie 14 dni od dnia poinformowania Nagrodzonego
Uczestnika o przyznaniu mu nagrody.

5.7.

Nagrody, o których mowa w ust. 5.3, zostaną przekazane Nagrodzonym Uczestnikom w terminie 7 dni
od dnia zawarcia umowy, o której mowa w ust. 5.6, na adres Nagrodzonych Uczestników wskazany
odrębnie. Nagrodzeni uczestnicy mogą określić także inny sposób odbioru nagrody np. osobiście w
siedzibie Organizatora

5.8.

W przypadku uchylenia się przez Nagrodzonego Uczestnika od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 5.6,
Organizator nie jest zobowiązany do przekazania Nagrodzonemu Uczestnikowi przyznanej mu nagrody.

5.9.

Prace Konkursowe Nagrodzonych Uczestników zostaną opublikowane
na
blogu
www.antymateria.com/blog w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Autorzy prac
zostaną oznaczeni we wpisach na blogu, o ile nie zastrzegą tego w umowie określonej w ust. 5.6 powyżej

5.10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia korekt redakcyjnych w Pracach Konkursowych
Nagrodzonych Uczestników przed jej opublikowaniem, zgodnie z ust. 5.9.
6.

ODWOŁANIE KONKURSU

6.1.

Organizator jest uprawniony do odwołania Konkursu w każdym czasie, bez podania przyczyny,
w szczególności w przypadku:
a)

gdy w Konkursie będzie uczestniczyło mniej niż 5 (pięciu) Zakwalifikowanych Uczestników;

b)

gdy żaden z artykułów stanowiących pracę konkursową nie spełnia warunków Regulaminu;

c)

niezadowalającego poziomu merytorycznego artykułów stanowiących pracę konkursową.

6.2.

Organizator poinformuje Zakwalifikowanych Uczestników o decyzji o odwołaniu Konkursu poprzez
przesłanie odpowiedniej informacji na adres e-mail, z którego Uczestnik przesłał do Organizatora głoszenie
wraz z dokumentami.

7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1.

Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby Praca
Konkursowa naruszała prawa, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich.

7.2.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r.
poz. 922 z późn. zm.) a od 25 maja 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) administratorem danych osobowych Uczestników jest
Organizator.

7.3.

Organizator jednocześnie informuje, że Uczestnicy mają prawo do: (i) sprostowania swoich danych, (ii)
usunięcia bezpodstawnie przetwarzanych danych lub umieszczonych w serwisach społecznościowych na
profilu Organizatora; (iii) ograniczenia przetwarzania swoich danych (wstrzymania dokonywania czynności
na Twoich danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku); (iv) dostępu do swoich
danych, to jest do informacji o przetwarzanych przez Organizatora danych lub − od 25 maja 2018 r. − do
otrzymania kopii tych danych; (v) przeniesienia danych do innego administratora danych (od 25 maja 2018
r. w zakresie określonym w art. 20 RODO).

7.4.

Uczestnik ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (od 25 maja
2018 r. − Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w związku z naruszeniem ochrony danych
osobowych.

7.5.

Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie.
W przypadku przyznania nagrody brak wskazania adresu lub określenia innego sposobu odbioru nagrody
uniemożliwi jej przekazanie.
Uczestnik ma prawo do cofnięcia udzielonych zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych.
Wycofanie danej zgody nie wpływa na prawo Organizatora do przetwarzania danych w celu opisanym w
tej zgodzie do chwili jej cofnięcia.

7.6.

7.7.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa.

7.8.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że zmiana taka nie narusza
praw nabytych przez Uczestników. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informował na
stronie internetowej www.antymateria.com

