
REGULAMIN KONKURSU„ MOJA RELACJA Z WYCIECZKI”
ORGANIZOWANEGO PRZEZ MIEJSKIE KOŁO PTTK “ŁAZIK”

 W ZDZIESZOWICACH

Rozdział I
Postanowienia ogólne 

1.Organizatorem  konkursu  o  nazwie  “Moja  relacja  z  Wycieczki”  (zwanego  dalej
Konkursem) jest Miejskie Koło PTTK Łazik w Zdzieszowicach z siedzibą przy ul. B.
Chrobrego 18, 47-330 Zdzieszowice (zwany dalej Organizatorem).

2.Biorąc udział w Konkursie, osoby zgłaszające się do niego akceptują treść  niniejszego
Regulaminu i zobowiązuje się stosować do jego postanowień.

3.Celem Konkursu jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa, propagowanie zdrowego
trybu życia poprzez aktywność turystyczną oraz organizowanie aktywnego wypoczynku.

Rozdział II
Przedmiot Konkursu

1.Przedmiotem Konkursu jest autorska relacja Uczestnika z wycieczki, która odbyła się
przed 2020 rokiem (zwanym dalej Uczestnikiem).

2.Praca konkursowa, tj. autorska relacja z  wycieczki (zwana dalej Pracą konkursową)
powinna być napisana za pomocą popularnej czcionki Times New Roman, rozmiar 12,
interlinia  1,15.  Do  pracy  mogą  zostać  dołączone  zdjęcia,  mapy  trasy,  informacje  o
trudności itp. Praca nie może przekraczać objętości dwóch stron A4.

Rozdział III
Uczestnicy Konkursu 

1.W  Konkursie  mogą  wziąć  udział  członkowie  i  sympatycy  Koła.  Praca  może  być
napisana indywidualnie lub  rodzinnie (dorosły plus dziecko). 
2.W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie.
3.Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za uprzednią zgodą
opiekuna prawnego.



Rozdział IV
Zasady udziału w Konkursie 

1.Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
2.Konkurs trwa od 15 kwietnia 2021 r. do 14 czerwca 2021 r. Prace konkursowe można
zgłaszać do Organizatora od  19 kwietnia do 14 czerwca 2021 w każdy poniedziałek w
godzinach 17 do 18 osobiście lub pocztą (liczy się data dotarcia pracy do organizatora
konkursu).
3. Prace można zgłaszać na jedną z trzech kategorii:
Kategoria I - Dzieci i Młodzież do 18 roku życia (rocznik 2003 i młodsi)
Kategoria II - Dorośli
Kategoria III - Rodzinna - Jeden rodzic i jedno dziecko do 12 roku życia (dziecko rocznik
2009 i młodsi) 
4.Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace, które zostały przygotowane samodzielnie.
5.Treść  Regulaminu  Konkursu  oraz  druk  Karty  zgłoszeniowej  można  otrzymać
bezpośrednio  w  siedzibie  Organizatora  lub  pobrać  z  jego  strony  internetowej.
6.Kartę zgłoszeniową i Pracę konkursową należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą
do  siedziby Organizatora.  Dostarczenie  do  Organizatora  Karty  zgłoszeniowej  i  Pracy
konkursowej jest  równoznaczne ze zgłoszeniem się do Konkursu i akceptacją niniejszego
Regulaminu zgodnie z rozdziałem V.
7.Udział w Konkursie jest jednoznaczny z oświadczeniem, że:
   a)  zgłoszona  przez  Uczestnika  Praca  konkursowa  do  Konkursu  jest  autorstwa
Uczestnika, oraz że przysługuje mu do niej całość praw autorskich,
  b) Uczestnik wyraził zgodę, aby widniejące w Pracy konkursowej jego wizerunki  były
rozpowszechniane w ramach Konkursu oraz w materiałach promocyjnych związanych z
Konkursem, a także podawanych do publicznej wiadomości na portalach internetowych
oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i  marketingowych Organizatora,
8.Uczestnik może zgłosić się do Konkursu tylko jeden raz i zgłosić tylko jedną Pracę
konkursową.
9.Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko Pracę konkursową, która jest wyłącznie jego
własnym dziełem. 
10.Do Konkursu Uczestnik może zgłosić Pracę konkursową, która nie brała udziału w
jakimkolwiek innym konkursie organizowanym przez jakikolwiek inny podmiot
11.Prace konkursowe dostarczone do Organizatora po terminie nie będą brały udziału w
Konkursie.
12.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedotarcie lub opóźnione dotarcie do
Organizatora  zgłoszenia  albo  za  brak  możliwości  dokonania  zgłoszenia  udziału  w
Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora.
13.Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  nieuwzględniania  w  Konkursie  Prac
konkursowych, które zawierają treści pornograficzne, określenia lub zwroty powszechnie
uznawane za wulgarne lub obraźliwe albo naruszające dobra osobiste lub prawa wyłączne
osób trzecich lub mogące obrażać uczucia religijne.



14.Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  nieuwzględniania  w  Konkursie  Prac
konkursowych,  które  nie  spełniają  warunków  Konkursu  zawartych  w  niniejszym
Regulaminie.
15.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestnika,
który nie przestrzega postanowień Regulaminu.
16.Uczestnik  może  zrezygnować  z  udziału  w  Konkursie  do  momentu  jego
rozstrzygnięcia.  Uczestnik  zachowuje  pełne  prawa  do  wycofanej  pracy  i  nie  ponosi
żadnych konsekwencji związanych z rezygnacją z udziału w Konkursie.

Rozdział V
Sposób dostarczania prac i pakowania

1. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje bezpośrednio Uczestnik. Prace można przynosić do
siedziby Organizatora lub wysłać pocztą na adres: 

Miejskie Koło PTTK “Łazik” Zdzieszowice, 
ul. B. Chrobrego 18,  
47-330 Zdzieszowice

2.Podstawą udziału w Konkursie jest:
   a)wypełnienie i dostarczenie karty zgłoszeniowej (zwana dalej Kartą zgłoszeniową) do
Organizatora oraz 
   b)dostarczenie Pracy Konkursowej do Organizatora. 
3. Opakowanie pracy nie może być opatrzone nazwą uczestnika składającego pracę, ani
innymi  informacjami  umożliwiającymi  zidentyfikowanie  autora  pracy  przed
rozstrzygnięciem Konkursu przez Komisję Konkursową.
4. Prac nie należy zginać!
5.  Organizator  konkursu  nie  przewiduje  zwrotu  prac,  ani  kosztów  przygotowania  i
przesłania prac konkursowych do siedziby Organizatora.
6. Uwaga! Dostarczone prace muszą być zaszyfrowane!

■ Jak zaszyfrować pracę?
Na pracy nie należy umieszczać swoich danych a jedynie wymyślone GODŁO
(dowolny znaczek, symbol itp.) oraz informację o kategorii. Wymyślone GODŁO oraz
kategorię  należy  umieścić  na  tylnej  stronie  pracy.  Do  pracy  powinna  być  dołączona
osobna  zamknięta  koperta  opatrzona  takim  samym  GODŁEM  oraz  kategorią  jak  na
pracy. Wewnątrz koperty należy umieścić dane identyfikujące autora pracy, który zgłasza
pracę do Konkursu tj.
- Imię i nazwisko 
- Rok urodzenia (kategoria I i III)
- Telefon kontaktowy
■ Przykład prawidłowego przygotowania i zaszyfrowania pracy:
a.) Opakowanie pracy (koperta minimum A4)



b.) Zaszyfrowanie (podpis) pracy na odwrocie pracy:

c.) Zaszyfrowana koperta z danymi uczestnika:



Rozdział VI
Nagroda oraz zasady jej przyznawania

1.W celu wyłonienia Zwycięzców Organizator Konkursu powołuje komisję konkursową
(dalej zwaną Komisją Konkursową), w skład której wejdą Członkowie Zarządu i Komisji
Rewizyjnej (3 osoby).
2.Spośród  dostarczonych  do  Organizatora  Prac  konkursowych,  Komisja  Konkursowa
dokona wyboru  najlepszej  i  najciekawszej  Pracy  konkursowej  w trzech  kategoriach:  
a) dzieci i młodzież do 18 roku życia – miejsca od I do III
b) dorośli – miejsca od I do III
c) rodziny (jeden rodzic i jedno dziecko do 12 roku życia) – miejsca od I do III,
przy czym rodziny tworzą jedna osoba dorosła oraz jedno dziecko. 
3.Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega oprotestowaniu.
4. Każdy uczestnik konkursu, którego praca spełnia kryteria, otrzyma nagrodę za udział, a
osoby zajmujące w każdej kategorii miejsca od I do III otrzymają atrakcyjne nagrody
rzeczowe.
5.W terminie do 7 dni od wyłonienia Zwycięzców zostaną oni powiadomieni o wygranej
drogą telefoniczną.
6.  Po  ogłoszeniu  wyników  uczestnicy  zobowiązani  są  do  przesłania  prac  w  formie
elektronicznej na adres: pttk.lazik@gmail.com 

Rozdział VII
Dane osobowe Uczestników

1.Administratorem  danych  osobowych  przetwarzanych  w  związku  z  organizacją
Konkursu pozostaje Miejskie Koło PTTK Łazik z siedzibą w Zdzieszowicach przy ulicy
B. Chrobrego 18.
2.  Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne  jednak  konieczne  w  celu  udziału  w
Konkursie.
3.Podawane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom .
4.Organizator  zastrzega  sobie  prawo do opublikowania  lub  przedstawienia  wizerunku
Zwycięzców za pomocą środków informatycznych albo masowego przekazu. Zwycięzca
nie jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia z tego  tytułu.
6.Podane dane będą przetwarzane na podstawie Art. 6 Ust. 1 Pkt a) i zgodnie z treścią
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
7.Uczestnik ma prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich  sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym  momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.Uczestnik  ma  prawo  wniesienia  skargi  do  urzędu  nadzorczego  gdy  uzna,  iż
przetwarzanie  jego  danych  osobowych  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o
ochronie danych osobowych (RODO).

mailto:pttk.lazik@gmail.com


Rozdział VIII
Materiały przekazane przez uczestników

1. Z  chwilą  doręczenia  do  Organizatora  Pracy  konkursowej,  Organizator  nabywa
własność Pracy Konkursowej zgłoszonej przez Uczestnika.

2.  Z  chwilą  doręczenia  do  Organizatora  Pracy  konkursowej,  Organizator  uzyskuje
licencję  niewyłączną  upoważniającą  Organizatora  do  nieodpłatnego  korzystania  z
majątkowych praw autorskich do Pracy konkursowej Uczestnika w okresie do  trzech lat
od  zakończenia  Konkursu  na  następujących  polach  eksploatacji:
a)  utrwalenie  przy  wykorzystaniu  wszelkich  znanych  technik  na  wszelkich  znanych
nośnikach,  co  obejmuje  w  szczególności  utrwalenie  techniką  analogową,  cyfrową  i
optyczną,
b)  zwielokrotnienie  wszelkim  znanymi  technikami,  co  obejmuje  w  szczególności
zwielokrotnienie  technikami  cyfrowymi,  analogowymi  i  optycznymi,
c)  wielokrotne  wprowadzenie  do  pamięci  komputera,  sieci  komputerowej,  w  tym  w
szczególności Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju
urządzeń elektronicznych,
d)wielokrotne  publiczne  wykonanie  albo  publiczne  odtworzenie,  prawa  do
wielokrotnego łączenia z innymi utworami, do użytku komercyjnego i  niekomercyjnego,
na wszelkiego rodzaju nośnikach,
e) eksploatację w Internecie, na stronach www, na portalach społecznościowych,
f)  wykorzystanie  we  wszelkiego  rodzaju  działaniach  reklamowych,  promocyjnych,  
     marketingowych. 

Rozdział IX
Odpowiedzialność Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające
wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

Rozdział X
Postanowienia końcowe

1.Zasady udziału w Konkursie określa niniejszy Regulamin.
2.Prace konkursowe, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie
nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.
3.Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w trakcie trwania
Konkursu w niniejszym Regulaminie.
4.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego. 


