
 
 
 

„TOUR DE WROTA”  
 

Konkurs skierowany jest  do wszystkich miłośników fotografii, niezależnie od doświadczenia  
i wieku a jego celem jest przedstawienie obrazów ukazujących w ciekawy sposób impresję,  
której tematem są „Wrota Lubuskie”. Nadesłane i wyróżnione prace zostaną zamieszczone  
na portalu „Wrota Lubuskie”.  

 
Wskazówki dla zawodników 

1. „TOUR DE WROTA” –  to nieodpłatny wyścig dla fotografujących w województwie lubuskim, 
którego zawodnikiem może zostać każdy. 

2. Warunkiem udziału w wyścigu jest założenie konta na portalu „Wrota Lubuskie”, znajdującego 
się pod adresem www.wrotalubuskie.eu.  

3. Zawodnik może dołączyć do wyścigu w dowolnym momencie i wysłać przez cały czas jego 
trwania maksymalnie 5 fotografii (o minimalnych wymiarach 1600x1200 pikseli, rozdzielczości 
300 DPI, format JPG.) na adres e-mail wrota@lubuskie.pl, w tytule wpisując „TOUR DE 
WROTA”, podając swoje imię lub pseudonim, adres e-mail oraz miejsce wykonania fotografii. 

4. Zdjęcia będą weryfikowane przez sędziów. Każde z zaakceptowanych zdjęć będzie 
punktowane (1 pkt. – zdjęcie użytkowe, 2 pkt. – zdjęcie inspirujące). Zawodnicy gromadzą 
punkty przez cały czas trwania wyścigu. 

5. Podczas trwania wyścigu przesłane zdjęcia będą raz w tygodniu zamieszczane na portalu 
„Wrota Lubuskie”. 

6. Na koniec wyścigu będą ogłoszone wyniki konkursu. Zwycięzcy wyścigu oraz klasyfikacja 
końcowa znajdą się na stronie organizatora w dniu ……………  

7. Wyścig prowadzi redakcja portalu www.wrotalubuskie.eu.O miejscach na podium decydować 
będzie komisja sędziowska powołana przez organizatora.  

8. O kwestiach nie ujętych we wskazówkach decyduje komisja sędziowska. 
 
Prawa autorskie: 

1. Zawodnik poprzez przesłanie maila z tytułem „TOUR DE WROTA” potwierdza, że każde 
zgłoszone przez niego w wyścigu zdjęcie jest oryginalne, jest wynikiem jego osobistej, 
samodzielnej twórczości, nie narusza praw, dóbr i godności osób trzecich oraz że przysługują 
mu autorskie prawa majątkowe do zdjęcia w pełnym zakresie, jak również, że prawa te nie są 
w żaden sposób ograniczane lub obciążone na rzecz osób trzecich. 

http://www.wrotalubuskie.eu/
mailto:wrota@lubuskie.pl
http://www.wrotalubuskie.eu/


 
 
 

2. Organizatorzy wyścigu zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszystkich 
nadesłanych fotografii na stronie www.wrotalubuskie.eu w celach promocyjnych Województwa 
Lubuskiego. 

3. Zawodnik przystępując do wyścigu wyraża na to zgodę i zobowiązuje się nie zgłaszać żadnych 
roszczeń względem Organizatora .  

4. Przekazanie zdjęć jest równoznaczne z przyjęciem za wiążące postanowień wskazówek dla 
zawodników „TOUR DE WROTA”.  
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