REGULAMIN KONKURSU
„Szczytożercy SALEWY”
I. INFORMACJE PODSTAWOWE
SZCZYTOŻERCY SALEWY – to gra, polegająca na zdobyciu jak największej liczby polskich
szczytów. Nie ważne jak to zrobisz – pieszo, rowerem czy na nartach – ważne, by ślad GPX
z wyprawy prowadził przez przynajmniej jedną z konkursowych gór. Lista miejsc do
zdobycia jest długa – znajdziecie na niej zarówno szczyty Korony Gór Polski, jak i inne,
mniej znane kulminacje, do tej pory rzadko odwiedzane przez turystów. Zdobycie kolejnej
góry to okazja do pokonania własnych ograniczeń, zawsze nagrodzona satysfakcją z
osiągnięcia celu – bo przecież „Wyżej się tu już nie da!”.
II. CEL KONKURSU
1. Promocja polskich gór i szlaków turystycznych.
2. Popularyzacja turystyki aktywnej jako najprostszej formy ruchu.
3. Zebranie śladów GPS, opisów i zdjęć z pokonanych tras.
III. ORGANIZATOR
1. Organizatorem konkursu jest zespół TRAIL.PL.
2. Oficjalna strona Organizatora: http://trail.pl
3. Sędzią głównym jest Organizator.
4. Osoba kontaktowa z ramienia organizatora: Katarzyna Kwolek, e-mail: kasia@trail.pl.
VI. ZGŁOSZENIA i ZASADY ZDOBYWANIA SZCZYTÓW
1. Zgłoszenie się do konkursu obejmuje:
a. Utworzeniu konta użytkownika na stronie http://trail.pl.
b. Wgranie pliku GPX z wycieczki zawierającej zdobyte szczyty i oznaczenie jej
jako trasa konkursowa (pole dostępne po załadowaniu GPX).
c. Dodanie krótkiej notki i zdjęć z trasy, dokumentujących ilość i nazwy
zdobytych szczytów. W miarę możliwości, fotografie powinny przedstawiać
jednocześnie tabliczkę informacyjną z nazwą szczytu oraz osobę biorącą
udział w konkursie.
2. Jeżeli szczyt znajduje się poza szlakiem znakowanym lub ścieżką, trasa może
przebiegać do 100m od wierzchołka. Należy jednak taką sytuację zaznaczyć w
opisie.
3. Szczyty leżące na terenie obszarów chronionych, do których nie prowadzą szlaki
turystyczne lub są objęte innymi obostrzeniami nie biorą udziału w konkursie.
4. Jedna wycieczka może obejmować kilka szczytów.
5. Uczestnik może zdobyć kilkakrotnie ten sam szczyt, jednak nie częściej niż raz na
dzień.
6. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby organizacji
konkursu.
V. TERMIN I LISTA SZCZYTÓW
1. Termin zdobywania szczytów konkursowych: dowolny czas w okresie od 26
października 2012 r. do 13.05.2013 r.
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2. Lista szczytów znajduje się w
załączniku do niniejszego
regulaminu oraz na stronie akcji:
http://trail.pl/partnerzy/salewa .
VI. NAGRODY
1. Nagrodami głównymi są bony na sprzęt firmy Dynafit, Salewa i Briko:
a. 6x „SZCZYTOŻERCA MIESIĄCA” o wartości 150zł, otrzyma osoba, która
uzyskała największą liczbę „wejść” w danym miesiącu (szczyty mogą się
powtarzać).
b. 6x „ODKRYWCA MIESIĄCA” o wartości 200zł, otrzyma osoba, która
zdobędzie najwięcej szczytów w danym miesiącu (szczyty nie mogą się
powtarzać).
c. 1x „ SZCZYTOŻERCA SALEWY” wartości 300zł, otrzyma osoba, która, która
w czasie trwania konkursu uzyska największą liczbę „wejść” (szczyty mogą
się powtarzać).
d. 1x „ODKRYWCA SALEWY” o wartości 600zł otrzyma osoba, która w czasie
trwania konkursu zdobędzie największa ilość konkursowych szczytów.
2. W sytuacji, gdzie zwycięstwo będzie niejednoznaczne, brane będą pod uwagę opisy
wycieczek – ich treść, dodane zdjęcia i filmy a także liczba „polubień” na stronie trasy.
3. Bony można wykorzystać w sklepach Salewy:
a. Zakopane, ul. Krupówki 3h/6;
b. Nowy Sącz, Rynek 30;
c. Warszawa, ul. Nowy Świat 2.
4. Bony należy zrealizować do 1.08.2013.
5. Nagrodami dodatkowymi są odznaki przyznawane w serwisie TRAIL.PL, widoczne
dla wszystkich na profilu danego użytkownika.
6. Regulamin przyznawania odznak oraz ich rodzaje są dostępne na stronach serwisu
TRAIL.PL.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu udostępniania
parków narodowych oraz innych przepisów prawnych warunkujących dostęp do
terenów obejmujących dany szczyt.
2. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach
promocyjnych związanych z TRAIL.PL, na stronie internetowej Organizatora oraz w
relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników
konkursu oraz za szkody wyrządzone uczestnikom i ich mieniu przed, w trakcie
trwania oraz po zakończeniu konkursu.
4. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
5. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulamin przysługuje wyłącznie
Organizatorowi.
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