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 REGULAMIN KONKURSU 

Rzeka  Roku 2016 – IV edycja 
w ramach programu Zaadoptuj rzekę 

 

 

1. Organizator. 
Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Rzeka Roku jest Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja  

z siedzibą w Wilkowicach, ul. Nad Wilkówką 24. 
 

 

2. Cel Konkursu. 
Celem konkursu jest zainteresowanie różnych grup społecznych cennymi przyrodniczo, społecznie, kulturowo 

rzekami w ich lokalnym środowisku oraz wyłonienie niezwykłego, najciekawszego, najbardziej lubianego i cenionego 

przez społeczności lokalne miejsca nad rzeką. Poszukujemy miejsc nad rzeką, które mają swoją historię pobudzającą 

wyobraźnię i scalającą wspólnotę osób mieszkających w danym regionie. 
 

 

3. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 
a/ Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie podmioty (m.in. placówki oświatowe, społeczności lokalne: 

wędkarze, samorządy, instytucje, firmy, organizacje, lokalne grupy działania, osoby prywatne) 

b/ Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do Klubu Gaja (pocztą lub e-mailem) zgłoszenia na 

formularzu, który jest dostępny na stronie www.zaadoptujrzeke.pl oraz www.rzekaroku.pl 

c/ Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje na temat nominowanej rzeki: 

- dane kontaktowe zgłaszającego (nazwa placówki, urzędu, organizacji, imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej, adres korespondencyjny, numer telefonu, e-mail) 

- opis położenia miejsca nad rzeką ( ulica, miejscowość, gmina, województwo, współrzędne geograficzne) 

- dane właściciela terenu opisywanego miejsca nad rzeką 

- sugerujemy zapytanie właściciela terenu, czy zgadza się aby miejsce nad rzeką  zostało zgłoszone do 

konkursu 

- opis wartości przyrodniczych, społecznych, kulturowych zgłaszanego miejsca nad rzeką, jego historii  

i znaczenia (może być związany z nim mit, legenda, dane historyczne lub czyjaś relacja, być może miejsce to 

wiąże się z najnowszymi wydarzeniami ważnymi dla społeczności lokalnej lub dla danej osoby ) – max 2 str. 

A4 

- zdjęcie miejsca nad rzeką ( zalecamy aby na zdjęciu znajdowało się nie tylko samo miejsce, ale także osoby 

go nominujące)  - max 2 zdjęcia ( min. 1 MB – max. 5 MB zdjęcie) 
 

 

4. Organizacja i przebieg konkursu 
a/ Ogłoszenie konkursu – maj 2016 

b/ Termin nadsyłania zgłoszeń – 15 lipca 2016 r. 

c/ Wybór 11 finałowych miejsc nad rzeką – wybór 11 finałowych miejsc nad rzeką do dalszego głosowania 

internetowego nastąpi do 22 lipca 2016 roku i ogłoszone zostanie na stronie internetowej 

www.zaadoptujrzeke.pl. Spośród nadesłanych zgłoszeń jury wybierze 11 miejsc nad rzeką, które przejdą do 

finału i wezmą udział w publicznym głosowaniu. Przy ocenie zgłoszeń pod uwagę będą brane w kolejności 

następujące kryteria: historia związana z danym miejscem nad rzeką, znaczenie danego miejsca nad rzeką dla 

osoby lub grupy osób, które je nominowały, szczególne wartości przyrodnicze, społeczne, kulturowe danego 

miejsca nad rzeką. 

d/ Publiczny proces głosowania na Rzekę Roku 2016 poprzez stronę www.rzekaroku.pl  

od 1 do 29 września 2016 roku. Do udziału w głosowaniu zapraszamy wszystkich chętnych. 

e/ Ogłoszenie zwycięzcy – Rzeki Roku 2016 – 30 wrzesień 2016 roku 

f/ Wręczenie nagród – październik/listopad 2016 roku. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się  

w Warszawie lub w miejscu które wygrało konkurs. Statuetkę Rzeka Roku 2016 otrzyma zgłaszający 
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zwycięskie miejsce nad rzeką i przedstawiciele władz samorządowych, na których terenie znajduje się to 

miejsce. Pozostałym 10 laureatom zostaną wręczone dyplomy.  
 

 

5. Ochrona własności intelektualnej.  
Wraz z przesłaniem zgłoszenia, Uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie swoich zdjęć  

i tekstu przez Organizatora Konkursu na wszelkich polach eksploatacji. Niniejszą zgodę należy rozumieć jako 

udzielenie przez Uczestnika Organizatorowi licencji nieodpłatnej i niewyłącznej na majątkowe prawa autorskie do 

dzieła, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 
 

6. Prawa do wizerunku i prawa autorskie.  
Uczestnik przystępujący do projektu zobowiązuje się nie nadsyłać materiałów, które naruszają prawa do wizerunku  

i prawa autorskie osób trzecich. W przeciwnym razie ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których 

prawa naruszył. 
 

  

7. Dane osobowe  
Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym  

w Rzeczpospolitej Polskiej prawem. 
 

 

8. Zmiany w regulaminie Konkursu  
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany 

stają się obowiązujące w momencie powiadomienia uczestników projektu poprzez zamieszczenie informacji  

o zmianie za pośrednictwem strony internetowej www.zaadoptujrzeke.pl oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie 

na stronie internetowej projektu. 
 

 

9. Akceptacja regulaminu Konkursu 
Każdy uczestnik projektu akceptuje i wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu. 

 

 

10. Postanowienia końcowe 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Zaadoptuj rzekę 2016 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne 

Klub Gaja, ul. Nad Wilkówką 24, 43-365 Wilkowice w celu realizacji programu „Zaadoptuj rzekę” oraz informowania o działaniach statutowych Klubu Gaja. Dane te są 

przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zm.). 

 


