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1. Cele konkursu: 

 Promocja województwa warmińsko-mazurskiego i Krainy Kanału Elbląskiego 

 Wypromowanie przez uczestników produktów, największych atrakcji, klimatu Krainy Kanału 

Elbląskiego, dziedzictwa kulturowego i tradycji regionu. 

2. Organizator konkursu: 

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania 

ul. Jana Amosa Komeńskiego 40 

82-300 Elbląg 

Tel. 55 239 49 61, 55 643 58 45, 602 516 830, 696 394 146 

3. Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie: 

 Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem. 

 Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 Uczestnikami konkursu są osoby biorące udział w cyklu wydarzeń realizowanych w ramach zadania 

publicznego: Diamenty Krainy Kanału Elbląskiego – ROWEROWY ZAWRÓT GŁOWY współfinansowanego 

ze środków Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, w tym warsztatach tworzenia bloga 

turystyczno-przyrodniczego, trzech rajdach rowerowych po Krainie Kanału Elbląskiego. 

 Każdy z uczestników konkursu ma za zadanie opracować 3 różne relacje internetowe z przebiegu 

3 rajdów rowerowych w formie artykułów, postów, relacji i zamieścić je w Internecie.   

 Każdy artykuł, post, relacja powinna zawierać indywidualny tytuł tematu artykułu, postu, relacji. 

 Opracowane treści tekstów zapisane w programie WORD oraz linki do zamieszczonych w Internecie 

artykułów, postów, relacji należy przesyłać do 11 października 2021 roku na adres  

e-mail: biuro@kanal-elblaski-lgd.pl z dopiskiem w tytule: „Konkurs na najlepszą relację 

internetową”. 

 Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących przepisów ustawy z 4 lutego 1994 r.  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062). Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności ani kosztów za naruszenie przez uczestników konkursu praw autorskich osób 

trzecich. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do nie uwzględniania w konkursie prac konkursowych, które 

zawierają treści pornograficzne, określenia lub zwroty powszechnie uznawane za wulgarne lub 

obraźliwe albo naruszające dobra osobiste lub prawa wyłączne osób trzecich lub mogące obrażać 

uczucia religijne. 

 Oceny nadesłanych prac dokona KOMISJA KONKURSOWA wyznaczona przez Organizatora. 

 Kryteria brane pod uwagę przy ocenie prac: 

 Wartość merytoryczna –  0 - 10 pkt. 

 Atrakcyjność treści - 0 - 10 pkt. 

 Oryginalność pomysłu – 10 pkt. 

 W ocenie maksymalnie można uzyskać 30 pkt. 

 W przypadku prac, które uzyskały jednakową liczbę punktów w ocenie, decydujący głos będzie należał 

do Przewodniczącego KOMISJI KONKURSOWEJ.  

 Organizator konkursu przewiduje nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca. 

 Wyniki konkursu zostaną opublikowane w ciągu 7 dni od zakończenia konkursu na stronie Organizatora: 

www.kanal-elblaski-lgd.pl. 
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 Organizator konkursu po opublikowaniu wyników w terminie 5 dni poinformuje zwycięzców  

o warunkach odbioru nagród.  

 Autorzy tekstów automatycznie wyrażają zgodę na upublicznianie ich artykułów/postów relacji przez 

Organizatora wydarzeń w Internecie. 

 W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. 

4.  Dane osobowe Uczestników:  

 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją konkursu pozostaje 

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Elblągu,  ul. Jana 

Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg. 

 Organizator konkursu przetwarza dane osobowe w celu realizacji konkursu wyłącznie do czasu 

rozliczenia zadania publicznego pt. Diamenty Krainy Kanału Elbląskiego – ROWEROWY ZAWRÓT 

GŁOWY, w ramach którego jest on organizowany. 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne w celu udziału w konkursie. 

 Podawane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom oraz przekazywane do państwa 

trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania lub przedstawienia wizerunku zwycięzców za 

pomocą środków informatycznych albo masowego przekazu.  

 Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych (RODO). 

 Uczestnik ma prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do urzędu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

Elbląg, 13 sierpnia 2021 roku 
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