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Regulamin konkursu turystycznego
„Patriotyzm Polski”
§1
Konkurs turystyczny „Patriotyzm Polski” organizowany jest przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, Towarzystwo
Krajoznawstwa i Turystyki Aktywnej oraz Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne przy finansowym wsparciu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
§2
Konkurs ma na celu uwrażliwienie na piękno naszej Ojczyzny, a przy tym uczczenie obchodów 100-lecia Niepodległości. Ma na
celu propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego. A by zachęcić mieszkańców miasta do zmiany niekorzystnych dla
zdrowia przyzwyczajeń i wybrania alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania. Kontakt z przyrodą wywołuje żywe i silne
uczucie, a tym gotowość jej poznawania oraz ochrony i kształtowania. Kształtują się pozytywne cechy charakteru, wpływają na
postawy, poglądy, zasady współżycia i współdziałania w środowisku społecznym.
Konkurs skierowany jest do rodzin z dziećmi.
Termin nadsyłania prezentacji – do 30 listopada 2018 r.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 6 grudnia 2018 r.

§3
§4

§5
Wymogi formalne:
- Samodzielne wykonanie prezentacji z jednodniowego wyjazdu rodzinnego, z miejsca przyrodniczo, krajoznawczo cennego bądź
związanego z historią Polski. – aktywne zwiedzanie (rower, pieszo, kajak).
- miejsca wyjazdu: cały obszar Polski
- prezentację zapisane na płycie, prosimy o dostarczenie do CEE w ww. terminie
- do prezentacji należy dołączyć formularz zgłoszeniowy
- Prezentacje konkursowe należy przesłać na adres CEE w Ełku, ul. Parkowa 12, 19-300 Ełk lub złożyć osobiście w CEE w Ełku;
- Jedna rodzina może złożyć na konkurs jedną prezentację,
- W przypadku nadsyłania prac pocztą liczy się data stempla pocztowego.
§6
Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie jednocześnie udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej do swojej prezentacji na
rzecz Organizatorów bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji: w zakresie
rozpowszechniania informacji dotyczącej Konkursu - publiczne udostępnianie zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; wielokrotne publikowanie (oraz publikowanie imienia, nazwiska i miejsca
zamieszkania Uczestnika) w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach Organizatorów, a także na
stronie internetowej www.cee.elk.pl i na profilu Organizatorów w serwisie Facebook oraz wykorzystywanie w celach promocyjnych i
marketingowych Organizatorów.
§7
Prezentacje nadsyłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.
§8
Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z
realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatorów. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Centrum Edukacji
Ekologicznej w Ełku ul. Parkowa 12, 19-300 Ełk. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu w tym
wykonania zobowiązań Organizatorów wobec Uczestników oraz w celu wysyłania informacji marketingowych środkami komunikacji
elektronicznej związanej z działalnością Organizatorów. Informacje dotyczące Uczestników mogą być przekazane kurierowi oraz
innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do
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podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu otrzymania nagrody w Konkursie.
§9
Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe
informacje lub dane zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.
§10
Nagrody przewidziane w Konkursie to:
I miejsce – rower dziecięcy, kaski dla wszystkich członków rodziny
II miejsce – rower dziecięcy, kaski dla wszystkich członków rodziny
III miejsce – rower dziecięcy, kaski dla wszystkich członków rodziny
Wyróżnienia – upominki i dyplomy, 1 rower dla osoby dorosłej
§11
Kryterium oceny są:
- spełnienie wymagań formalnych;
- oryginalność w sposobie przedstawienia tematu;
- estetyka pracy
Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zaginięcia prac przesłanych pocztą.
§12
Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich oraz zdjęć oraz akceptacją
regulaminu.
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