
REGULAMIN

PLENERÓW FOTOGRAFICZNYCH

„POZNAJ ŚLĄSKIE ZE SLASKIE.TRAVEL”

 § 1 Informacje ogóle

1. Organizatorem  cyklu  plenerów  fotograficznych  „POZNAJ  ŚLĄSKIE  ZE 
SLASKIE.TRAVEL” jest  Śląska  Organizacja  Turystyczna,  administrator  portalu 
www.slaskie.travel oraz  podmioty  zarządzające  obiektem,  
w którym odbywa się plener. 

2. Miejscem  odbywania  się  pleneru  są  atrakcyjne  kulturowo,  architektonicznie  bądź 
przyrodniczo obiekty, miejsca, obszary położone w województwie śląskim.

3. Plener odbywać się będzie w wybranych sobotnich terminach w okresie od 20 sierpnia 
do 24.  września  b.r.,  a  szczegółowy harmonogram poszczególnych  spotkań bedzie 
każdorazowo publikowany na profilu facebook:www.facebook/informacja.turystyczna 
oraz na stronie www.slaskie.travel.

4. Celem  organizacji  plenerów  fotograficznych  „POZNAJ  ŚLĄSKIE  ZE 
SLASKIE.TRAVEL” jest  budowanie  więzi  mieszkańców  z  ich  regionem, 
upowszechnianie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego województwa śląskiego, 
propagowanie  ciekawych  form  spędzania  wolnego  czasu  oraz  szerzenie 
zainteresowania województwem śląskim.

 § 2 Warunki uczestnictwa

1. Udział w plenerach fotograficznych „POZNAJ ŚLĄSKIE ZE SLASKIE.TRAVEL” 
może  wziąć  każdy.  Osoby  poniżej  18  roku  życia,  tylko  pod  opieką  ustawowego 
opiekuna lub innej upoważnionej osoby dorosłej. 

2. Uczestnictwo w plenerach jest bezpłatne. 

3. Liczba uczestników jest ograniczona, przy czym różnić się ona będzie w zależności od 
miejsca  konkretnych  spotkań.  Informacje  odnośnie  limitu  osób  dostępne  będą 
każdorazowo przy informacji o danym wydarzeniu na  www.slaskie.travel oraz profilu 
FB: www.facebook.com/informacja.turystyczna w zakladce Wydarzenia.

4. Zapisy  na  poszczególne  spotkania  w  ramach  plenerów  „POZNAJ ŚLĄSKIE ZE 
SLASKIE.TRAVEL” prowadzone  są  poprzez  zgłoszenia  drogą  mailową,  które 
należy przesyłać na adres natalia@silesia.travel. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Osoby 
zakwalifikowane  do  uczestnictwa  w  plenerze,  otrzymają  zwrotne  potwierdzenie 
udziału. 
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5. Zgłoszenia  przyjmowane  są  każdorazowo  od  poniedziałku  g.00:00  do  czwartku 
g:23:59 w tygodniu, w którym odbywa się plener i trwają do wyczerpania miejsc. 

6. W zgłoszeniach należy podać swoje imię i  nazwisko. W tytule  wiadomości  należy 
wpisać „Plener fotograficzny i [miejsce, w którym zaplanowany został plener]”.

 § 3 Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy pleneru sami pokrywają koszt dojazdu na miejsca poszczególnych spotkań.

2. Uczestnicy  są  zobowiązani  do  przestrzegania  regulaminów  wewnętrznych 
poszczególnych miejsc odwiedzanych podczas poszczególnych plenerów. 

3. Za szkody powstałe w trakcie pleneru odpowiedzialność ponoszą ich sprawcy.

4. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  terminów  oraz  do  odwołania 
poszczególnych  spotkań  w  ramach  poszczególnych  plenerów  z  uwagi  na 
niesprzyjające warunki pogodowe (tylko w przypadku plenerów zewnętrznych). 

5. W  razie  pytań,  osobą  kontaktową  pozostaje  p.  Natalia  Wójcik  –  Specjalista  ds. 
Promocji Śląskiej Organizacji Turystycznej, tel. 32 207 207 1, natalia@silesia.travel.

6. Zgodnie  z art. 24  ust. 1  ustawy  z dnia  29  sierpnia  1997 r.  o ochronie  danych 

osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2135, z późn. zm.): 

- administratorem danych osobowych uczestnika jest organizator - Śląska Organizacja 

Turystyczna, z siedzibą w Katowicach ul. Mickiewicza 29.

-  dane przekazane organizatorowi podczas zgłoszenia do udziału w plenerze będą  

wykorzystywane w celu organizacji pleneru i będą usunięte po jego zakończeniu

- podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do zgłoszenia udziału w plenerze

- uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania

-  na  podstawie  art. 32  ust. 1  punkt 8  wyżej  wym.  ustawy  ma  Pani/Pan  prawo  

wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  Pani/Pana  danych  w celach  

marketingowych. 

7. Organizator zachęca uczestników  plenerów do przesyłania swoich zdjęć wykonanych 

podczas pleneru wraz z podpisem/nazwiskiem autora na adres: natalia@silesia.travel 

w  celach  promocyjnych  pleneru,  m.in.  na  kanale  facebook  organizatora  

(facebook.pl/informacja.turystyczna)  oraz  portalu  www.slaskie.travel.  Jednocześnie  

uczestnik przesyłając takie zdjęcia na podany wyżej adres mailowy wyraża zgodę na 

publikację przesłanych zdjęć za pośrednictwem portalu www.slaskie.travel oraz kanału 

facebook organizatora. 
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