REGULAMIN KONKURSU
“TROPICIELE NA SZLAKU”
I. INFORMACJE PODSTAWOWE
1.
2.
3.

4.

„Tropiciele na szlaku” to konkurs prowadzony przez TRAIL.PL Sp. z o. o., dalej zwaną
„Organizatorem”.
Fundatorem nagród dla uczestników konkursu jest firma Fjord Nansen (“SZANTI”  Dariusz
Staniszewski).
Celem konkursu jest stworzenie internetowej bazy zdjęć prezentujących w ciekawy sposób
oznaczenia szlaków turystycznych. Powstały w ten sposób zbiór pomoże rozwijać wiedzę turystów na
temat stosowanych oznaczeń a sam konkurs promuje wybieranie znakowanych szlaków
turystycznych jako główne trasy wycieczek.
Udział w konkursie (uczestnik/głosowanie) może wziąć każda osoba, posiadająca konto użytkownika
w serwisie TRAIL.PL. Konto użytkownika biorącego udział w konkursie musi mieć podane następujące
informacje: imię, nazwisko, adres email. Nowe konto można założyć na stronie
http://trail.pl/profil/rejestracja).

II. WARUNKI ZGŁOSZENIA ZDJĘCIA DO KONKURSU
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Zgłoszenie do konkursu polega na dodaniu zdjęcia przedstawiającego oznaczenie szlaku i jego
otoczenia w “Opinii” na stronie danego szlaku w serwisie TRAIL.PL wraz z dopiskiem w komentarzu o
treści “TROPICIELE”.
Każdy może zgłosić dowolną ilość zdjęć, ale każde musi być dodane w osobnej "Opinii".
Dopuszcza się dodanie 2 zdjęć, w jednej opinii, jeśli jedno z nich prezentuje zbliżenie samego
oznaczenia szlaku. Zdjęcie będące zbliżeniem nie bierze jednak udziału w konkursie.
Osoba dodająca zdjęcie musi mieć prawo do dysponowania nim.
Aby zdjęcie było brane pod uwagę w obradach Jury (brać udział w wyborze nagrody głównej), musi
spełnić następujące kryteria:
● orientacja pozioma,
● proporcje boków 3:2 (np. 36x24cm),
● rozdzielczość minimalna 4MPix (to znaczy, że wymiary przesyłanej fotografii powinny mieć co
najmniej 2520x1680 Pix; optymalna rozdzielczość to 6MPix lub więcej),
● obróbka zdjęć może polegać jedynie na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru czy
wypalaniu, czyli zabiegom stosowanym w ciemni. W przypadku wątpliwości, decyzja o
dopuszczeniu fotografii do konkursu należy do Jury.
Redakcja TRAIL.PL zastrzega sobie prawo do wstępnej selekcji zdjęć (np. usunięcie fotografii nie
odnoszących się do tematu, czy prezentujących obraźliwe treści).

7. Zamieszczone zdjęcia i komentarze nie mogą łamać regulaminu serwisu TRAIL.PL oraz regulaminu
konkursu.

III. GŁOSOWANIE I NAGRODY
1.

Organizator przewiduje przyznanie 2 rodzajów nagród:
a. 3x nagroda miesiąca (“maj”, “czerwiec”, “lipiec”), przyznawana na podstawie polubień danej
opinii w serwisie TRAIL.PL (jedna z poniższych, kolejność przypadkowa):
i.
turystyczna kosmetyczka Signo
(https://www.tuttu.pl/higiena,kosmetyczkasigno219k28783087p),
ii.
worek wodoodporny Extra Dry Bag
(https://www.tuttu.pl/akcesoriapodrozne,worekwodoodpornyextradrybag30l3k29
173137p),
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iii.

2.

3.

szybkoschnący ręcznik Tramp Light
(https://www.tuttu.pl/higiena,reczniktramplightl80g120x60cm219k32413661p).
b. 1x nagroda główna, wybierana spośród wszystkich zgłoszonych prac przez Jury:
i.
namiot turystyczny Sierra II
(https://www.tuttu.pl/outdoorowe,namiotsierraii33kg92k5171367p).
Nagroda miesiąca:
a. Każdego miesiąca nagrodzimy jedną osobę, której zdjęcie zostanie wybrane przez głosowanie
użytkowników (decyduje liczba polubień postu).
b. Osoba która otrzymała nagrodę miesiąca nie może zostać nagrodzona po raz kolejny w tej
samej kategorii.
c. Głosowanie na fotografie odbędzie się przez polubienie zawierających je komentarzy. Każdy
może oddać po jednym głosie na dowolną ilość zdjęć.
Nagroda główna:
a. Ostatniego dnia konkursu przyznamy nagrodę główną, która powędruje do autora zdjęcia
wybranego przez Jury.
b. Na decyzję Jury będzie mieć wpływ także treść komentarza dodanego do "Opinii". Warto w
nim zawrzeć informacje na temat: stanu trasy, uroczyskach, ciekawostek dotyczących miejsc
na trasie szlaku czy praktyczne porady dla kolejnych turystów wybierających się na ten
szlak.

IV. KALENDARIUM KONKURSU
1.
2.

3.

W regulaminie jest mowa o “nagrodzie miesiąca”, rozumianej jako nagroda przyznawana wśród prac
zgłoszonych w okresach przedstawionych w punkcie II 2 niniejszego regulaminu.
Daty zgłoszeń prac konkursowych, głosowań i przyznania nagród miesiąca:
Miesiąc
konkursowy

Zgłaszanie prac (dodanie
opinii i przesłanie linku).

Głosowanie

Ogłoszenie
wyników

maj

od 28.04.2014 r.
do 25.05.2014 r.

od 28.04.2014 r.
do 30.05.2014 r.

2.06.2014 r.

czerwiec

od 26.05.2014 r.
do 22.06.2014 r.

od 26.05.2014 r.
do 27.06.2014 r.

2.07.2014 r.

lipiec

od 23.06. 2014 r.
do 20.07.2014 r.

od 23.06. 2014 r.
d0 25.07.2014 r.

1.08.2014 r.

Daty zgłoszeń prac konkursowych, obrad Jury i przyznania nagrody głównej:
Zgłaszanie prac (dodanie
opinii i przesłanie linku).

Głosowanie

Ogłoszenie
wyników

od 28.04.2014 r.
d0 20.07.2014 r.

od 21.07.2014 r.
do 7.08 2014 r.

8.08.2014 r.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przesłanie zgłoszenia stanowi jednocześnie zgodę na publikację zdjęć i opinii na potrzeby
serwisu TRAIL.PL. Autor ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie wizerunku osób
znajdujących się na fotografiach.
2. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
3. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulamin przysługuje wyłącznie
Organizatorowi.
4. Wszelkie wątpliwości i pytania dotyczące przebiegu konkursu lub regulaminu będą
rozstrzygane drogą mailową  prosimy o przesłanie wiadomości na adres info@trail.pl,
podając w tytule nazwę konkursu (“Tropiciele na szlaku”).
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