Regulamin Konkursu o Nagrodę „Rowertouru” za rok 2017:

I Nagroda „Rowertouru” 2017:
1. Nagroda „Rowertouru” 2017 to wyróżnienie przyznawane rowerowym
turystom za relacje z wypraw i wycieczek po Polsce i Europie, opublikowanych
na łamach magazynu „Rowertour” w określonych w regulaminie ramach
czasowych.
2. Ramy czasowe określa Redakcja.
3.W konkursie nie mogą brać udział członkowie/autorzy kolegium redakcyjnego
„Rowertouru” (patrz: stopka redakcyjna).
4. Autorzy, którzy nie wyrażają zgody na udział w konkursie, proszeni są o
kontakt z Redakcją na adres: redakcja@rowertour.pl
II Terminy:
1.W ubieganiu się o nagrodę „Rowertouru” za rok 2017 biorą udział autorzy i
ich relacje opublikowane w numerach magazynu, od numeru 11(2016) do
numeru 10(2017). Łącznie 12 numerów.
2. Redakcja magazynu wybiera 10 najciekawszych relacji.
2. Redakcja bierze pod uwagę warsztat pisarski autora oraz jakoś fotografii
dostarczonych do materiału. Istotny jest także pomysł na wyprawę, jego
realizację, cele i idee przyświecające uczestnikom oraz walory turystycznopoznawcze przejechanej trasy.
3. W numerze 11 (2017) Redakcja publikuje listę 10 autorów najciekawszych
relacji.
III Eliminacje
1.O tym, komu przyznana zostanie nagroda „Rowertouru” decydują Czytelnicy
oraz Publiczność podczas gali „Rowertouru”, planowanej na styczeń 2018.
2.Do 15 listopada 2017 roku Czytelnicy w formie elektronicznej (Facebook,
strona www.rowertour.pl) lub tradycyjnej (poczta) głosują na pięć najlepszych

ich zdaniem tekstów, z którymi ponownie mogą się zapoznać na stronie
www.rowertour.pl. w zakładce Nagroda „Rowertouru” 2017. W tej samej
zakładce dostępny jest formularz do głosowania.
3.Z dziesięciu relacji Czytelnicy wyłonią (nominują) pięć najwyżej
punktowanych relacji i autorów, którzy zaproszeni zostaną na finał, na galę
Nagrody „Rowertouru”. Każdy finalista będzie zobowiązany przygotować pod
kierunkiem Redakcji 15-minutową prezentację, którą pokaże na gali Nagrody
„Rowertouru”.
4. Jeśli, któryś z finalistów nie będzie mógł uczestniczyć w gali Nagrody
„Rowertouru”, do finału przejdzie kolejny autor z największą liczbą punktów
uzyskanych od Czytelników.
5.Publiczność po obejrzeniu wszystkich prezentacji, korzystając z kuponu
opublikowanego na łamach „Rowertouru” (numer grudniowy i styczniowy),
podczas przerwy będzie miała okazję zagłosować na najciekawsze relacje i ich
autorów (kupon będzie jednocześnie upoważniał do losowania nagród dla
publiczności na zakończenie imprezy).
IV Nagrody:
1.Nagrodę „Rowrtouru” (statuetka plus nagroda pieniężna) otrzyma relacja,
która na gali Nagrody „Rowertouru” otrzyma największą liczbę głosów. Głosy
liczyć będą członkowie kolegium redakcyjnego, pod kierunkiem redaktor
naczelnej.
2.Przyznane zostanie także miejsce II i III (nagrody pieniężne). Miejsce IV i V
otrzymają wyróżnienia oraz nagrody rzeczowe.
3. W wypadku, gdy dwie relacje uzyskają identyczną liczbę punktów od
Publiczności o ostatecznym wyniku decyduje redaktor naczelna „Rowertouru”.
W Konkursie nie są przyznawane miejsca ex aequo. Redakcja może skorzystać z
prawa do przyznawania nagród specjalnych.

