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1.

Organizatorem konkursu jest Fundacja na rzecz Wspierania Turystyki Motocyklowej z siedzibą w
Toruniu.

ż. Celem konkursu

jest propagowanie turystyki motocyklowej poprzez wyłonienie najlepszych prac

w drodze konkursu dotyczących relacji z wakacyjnych motowycieczek,

3.

Uczestnikiem może zostać każdy motocyklista, który spełnia łącznie poniższe warunki:

a)

na dzień zgłoszenia do konkursu posiada aktywne konto na kujawsko-pomorskim forum
motocyklowym "www.c-moto.pl" z co najmniej jednym postem napisanym w powitalni,

b)

dokona wpłaty wpisowej na konto fundacji w wysokości 5 PLN, przelew tytułem "wakacyjna
motoprzygoda" oraz wskaże w przelewie nick forumowy do dnia 31 sierpnia 2016 roku,

c)

w terminie od 1 lipca 2016 roku do dnia 31 sierpnia 2016 roku odbędzie motowycieczkę lub
zespół motowycieczek,

d) do dnia 4 września ZOt6 roku dostarczy elektronicznie na skrzynkę

e-mail

biuro@motofundacja.pl plik zawierający kartę motoprzygody - stanowiącą załącznik nr 1 do
regulaminu - uzupełnioną dziesięcioma pieczątkami z miejsc które odwiedził. Pieczątki mogą
być zbierane w każdym miejscu w którym można takową uzyskaĆ - sklep, stacja benzynowa,
informacja turysĘczna, camping, obiekt sakralny, fontanna, muzeum itp. Pieczątki winny byĆ
opatrzone datą wykonania,

e) do

karty motowycieczki dołączy cześćopisową zgłoszenia składającą się z maksymalnie

dziesięciu zdjęć oraz tekstu.

4.
5.

Każdy uczestnik może aplikować do konkursu tylko raz jedną kartą motoprzygody.

Wycieczki w ramach konkursu winny zawierać się w dniach od 1 lipca 2016 do dnia 31 sierpnia

ż016.

6. Do

konkursu będą dopuszczone zgłoszenia obejmujące jedną wycieczkę jak

i

zespół

motowycieczek.

7.

Do konkursu może zostać zgłoszona relacja z motowycieczki na terWorium Rzeczypospolitej
Polskiej. llośćprzejechanych kilometrów nie będzie brana pod uwagę.

8.

Wycieczki muszą zostać zrealizowane wyłącznie w oparciu o motocykl. Mile widziane będą
zdjęcia z motocyklem i obiektem w tle.

9.

Kryteria oceny nadesłanych prac:

a)

oryginalnośćodwiedzonych miejsc i oryginalnośćpieczątek,

b)
c}

treśćopisu relacji i zawartość fotograficzną relacji,
inne aspekĘ ujawnione w trakcie oceny relacji,
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10. Komisja konkursowa składa się z 3 osób - członków zarządu fundacji, każda z nich ocenia relację
w skalio 1- 10 pkt., dla każdego kryterium oceny.
11. 7prac komisji sporządzony zostanie protokół.
L2. Nagrodzone zostaną trzy relacje, które uzyskają największą liczbę punktów. W trakcie konkursu
zarząd fundacji może postanowić o zwiększeniu nagrodzonych zgłoszeń.

L3.7arząd fundacji lub sponsor zewnętrzny może ufundować nagrodę specjalną, która zostanie
przyznana według innych kryteriów niż wskazane w regulaminie np. w oparciu o szczególne
okoliczności motowycieczki wskazane w ogłoszeniu wyników.
14. Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 30 października 2016 roku.
15. Przystępując do konkursu jednocześnie akceptujesz niniejszy regulamin,
16. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie zarządu fundacji.
17. lnterpretacja regulaminu pozostaje w zakresie zarządu fundacji.
18. Spory i reklamacje rozstrzyga zarząd fundacji. Wnioski w tym zakresie mogą być składane do 10
dni po ogłoszeniu wyników.

PREZEs

WlcEPREzE§ ZARZĄDU

b,ł#"hr:rł},"

