
Regulamin Konkursu 
pod nazwą 

„Najciekawsza trasa z północno-zachodniej Małopolski” 
prowadzonego na portalu Traseo.pl 

 
 

§ 1 
 

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą 
„Najciekawsza trasa z północno-zachodniej Małopolski” przeprowadzony w okresie 
23.06.2014 – 31.08.2014 r., zwany dalej konkursem. 
 

§ 2 
 

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszej trasy z obszaru północno-zachodniej 
Małopolski (tereny: LGD Nad Białą Przemszą - gminy Bolesław, Klucze, Trzyciąż, 
Wolbrom; LGD Jurajska Kraina - gminy Skała, Słomniki, Sułoszowa, Iwanowice, 
Jerzmanowice-Przeginia; LGD dla Obszarów Wiejskich Gminy Olkusz - gmina Olkusz; LGD 
Partnerstwo na Jurze - gminy Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż, Trzebinia; LGD Zdrój 
Krzeszowice - gmina Krzeszowice; LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa - 
gminy Igołomia – Wawrzeńczyce, Kocmyrzów – Luborzyca, Liszki, Michałowice, Wielka 
Wieś, Zabierzów, Zielonki; LGD Blisko Krakowa - gminy Czernichów, Mogilany, Świątniki, 
Skawina; LGD Dolina Karpia - gminy Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Zator, Brzeźnica, 
Spytkowice, Tomice), a także popularyzacja szlaków turystycznych. 
 

§ 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. 
2. Na konkurs można zgłosić dowolną ilość tras. 
3. Trasy należy zgłaszać poprzez stronę internetową www.traseo.pl lub aplikację mobilną  
Traseo po wcześniejszym zalogowaniu się. Strona internetowa umożliwia zapisanie trasy  
wraz z mapą. Trasy można wgrywać, wybierając jedną z 4 możliwości: rysowanie śladu  
ręcznie, wgrywanie trasy z turystycznego odbiornika GPS, wgrywanie trasy z pliku na  
komputerze lub wgrywanie trasy z aplikacji mobilnej na telefonie. 
4.Uczestnik zgłaszając trasę na konkurs (jedynie za pomocą portalu), powinien wybrać opcję: 
„Zgłoś trasę na konkurs” (przycisk konkursowy znajduje się pod każdą trasą dodaną do 
portalu). 
5. Komisja oceni zgłoszone trasy pod kątem ich pomysłowości, jakości zawartych zdjęć,  
atrakcyjności opisu, użyteczności dla innych amatorów sportów i turystyki. 
6. Komisja wyłoni spośród autorów tras zdobywcę nagrody jaką jest telefon LG Nexus 5. 
Autor najciekawszej trasy rowerowej otrzyma zegarek Suunto Ambit Silver HR.  
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, na stronie współorganizatora i w Internecie. 
9. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszona do dnia 10.09.2014 r. 
10. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom kurierem lub 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 postanoswień niniejszego Regulaminu. 
3. Uczestnik konkursu zgadza się na przekazanie swojego loginu na Traseo, imienia,  
nazwiska oraz swojego adresu mailowego współorganizatorowi konkursu w celu przesyłania 
drogą elektroniczną treści promocyjnych. Skleprowerowy.pl zobowiązuje się  
wykorzystywać pozyskane dane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29  
sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami. 
4. Pracownicy GPSFriendly/ skleprowerowy.pl oraz ich rodziny nie mogą brać udziału w 
konkursie. 
5. Uczestnik poprzez fakt przystąpienia do konkursu akceptuje postanowienia  
niniejszego Regulaminu. 
6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 23.06.2014 r. 
 
 
ORGANIZATOR 
GPSFriendly Sp. z o.o. 
 


