REGULAMIN KONKURSU DLA UCZNIÓW PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
„WYCIECZKI Z KLASĄ – II EDYCJA”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą
„Wycieczki z klasą – II edycja” („Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest UTC Tour Operator sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. św. Filipa
23/3, 31-150, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI
Krajowego Rejestru Sądowego. KRS, posługująca się numerem NIP 6792843325 („Organizator”).
3. Celami Konkursu są:
a. poszerzenie wiedzy o Polsce i jej walorach turystycznych
b. popularyzacja wiedzy z zakresu historii, geografii i przyrody
c. rozwój kreatywności uczniów przedszkoli i szkół podstawowych
4. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej (techniką dowolną) na temat: „Gdzie
chciałbym/-łabym pojechać na wymarzoną 1-dniową wycieczkę z moją klasą (w Polsce)?”
§ 2 Uczestnicy i warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami Konkursu są przedszkola i szkoły podstawowe, które wyrażą chęć uczestnictwa w
Konkursie e-mailem na adres info@wyjazdyszkolne.pl oraz uczniowie tych przedszkoli i szkół.
2. Uczestnictwo w Konkursie polega na stworzeniu przez Uczestnika pracy opisanej w § 1 pkt. 4,
spełniającej warunki określone w niniejszym Regulaminie, przesłaniu jej w formie elektronicznej
na adres info@wyjazdyszkolne.pl do dnia 5 maja 2021 r., celem kwalifikacji konkursowej przez
Organizatora i ewentualnego przyznania nagród
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie, podpisanie oraz przesłanie wraz z pracą
konkursową na adres mailowy info@wyjazdyszkolne.pl oświadczenia opiekuna prawnego autora
pracy, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
4. Udział w Konkursie zarówno uczestników, jak i przedszkoli oraz szkół podstawowych jest
bezpłatny.
5. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi ich autorów, nigdzie wcześniej
niepublikowanymi oraz nieprzedstawianymi na innych konkursach.
6. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę konkursową.
7. Prace konkursowe powinny być wykonane i przesłane w formie cyfrowej do Organizatora w
postaci 1 pliku – zdjęcia lub skanu w formacie JPG lub pokrewnym albo pocztą tradycyjną na
adres: UTC Tour Operator, ul. Wielopole 16/5, 31-072 Kraków.
8. Termin przesłania prac do Organizatora mija 5 maja 2021 r. (decyduje data nadejścia pracy do
Organizatora Konkursu). Prace nadesłane po tym terminie nie będą oceniane.
9. Organizator nie zwraca nadesłanych prac konkursowych.
10.Przewidywany termin rozstrzygnięcia Konkursu to 12 maja 2021 r.
§ 3 Ocena prac konkursowych i zasady przyznawania nagród uczestnikom
1. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje komisja konkursowa w składzie: Julia Korczyńska –
przewodnicząca, Agnieszka Furmanek i Marcin Andrukowicz.
2. Z obrad komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez przewodniczącego
komisji konkursowej. Protokół będzie przechowywany w siedzibie Organizatora.
3. Prace oceniane będą według następujących kryteriów:
a. oryginalność pomysłu
b. kreatywność wykonania
c. staranność wykonania
4. Laureatom Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
a.
3 nagrody indywidualne dla autorów najciekawszych prac:

a.i.

1. miejsce – bezpłatny rodzinny bilet wstępu (dla 2 osób dorosłych i 2 dzieci) do
Parku Miniatur i Warowni w Inwałdzie (do wykorzystania do końca października 2021 r.)
a.ii. 2. miejsce – bezpłatny bilet wstępu do Rynku Podziemnego i Wieży Ratuszowej w
Krakowie dla 1 osoby dorosłej i 1 dziecka (do wykorzystania do końca 2021 r.)
a.iii. 3. miejsce – bezpłatny bilet wstępu do Muzeum Domu Rodzinnego Ojca Świętego
Jana Pawła II w Wadowicach dla 1 osoby dorosłej i 1 dziecka (do wykorzystania do końca
2021 r.)
b.
3 nagrody dla przedszkoli lub szkół, do których uczęszczają laureaci nagród
indywidualnych i tak odpowiednio:
b.i. 1. miejsce – bezpłatna wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego dla grupy/klasy
maksymalnie 30-osobowej, wraz z biletami wstępu do Jaskini Łokietka i usługą
transportową (do wykorzystania do końca 2021 r.)
b.ii. 2. miejsce – 50% zniżki na usługę transportową przy zakupie dowolnej jednodniowej
wycieczki z katalogu Organizatora niniejszego konkursu (do wykorzystania do końca
2021 r.)
b.iii. 3. miejsce – 30% zniżki na usługę transportową przy zakupie dowolnej jednodniowej
wycieczki z katalogu Organizatora niniejszego konkursu (do wykorzystania do końca
2021 r.)
b.iv. usługa transportowa, o której mowa w punktach i.-iii., zostanie zrealizowana w
ramach nagrody dla przedszkoli lub szkół zlokalizowanych na terenie Krakowa lub
miejscowości oddalonych maksymalnie o 60 km od Krakowa. W pozostałych
przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty za
koszty dojazdu.
c.
Nagrodzone prace konkursowe zostaną opublikowane w terminie do dnia 15 czerwca
2021 r. roku na stronie internetowej Organizatora i/lub w jego mediach społecznościowych.
§ 4 Prawa autorskie i dane osobowe
1. Przekazanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze złożeniem przez jej autora oświadczenia, że
przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy oraz udzieleniem przez autora
Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji wyłącznej na
wykorzystanie pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:
a.
druk lub powielenie w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie
b.
upublicznienie lub używanie w Internecie oraz w innych formach utrwaleń
nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CDROM, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera)
2. Realizacja Konkursu i jego celów, w tym procedura wyłaniania laureatów oraz przekazywanie
nagród przewidzianych w Regulaminie, nie stanowią przetwarzania danych osobowych w
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2014 r.
poz. 1182 z późn. zm.).
3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz nie będą
udostępniane innym odbiorcom.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona przez rodziców lub prawnych
opiekunów.
6. Organizator wskazuje, że Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych.
7. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w
niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu oraz
przekazania laureatom nagród konkursowych. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy
zachowaniu zasad określonych w obowiązujących przepisach prawa.

8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym brak przekazania danych
osobowych uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych w Konkursie nagród.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie.
2. Wzięcie udziału w Konkursie i przekazanie pracy na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją
postanowień Regulaminu i zasad w nim zawartych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a.
zmiany postanowień Regulaminu, w tym w odniesieniu do zasad i warunków
uczestnictwa w Konkursie, w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych
zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. Zmienione postanowienia Regulaminu
obowiązują od chwili ich przesłania na adres e-mailowy przedszkola lub szkoły, która
wcześniej zgłosiła chęć udziału w Konkursie
b.
odstąpienia od organizowania Konkursu bądź odwołania Konkursu bez podania
przyczyny
c.
nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac
d.
rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu
4. Załącznik Nr 1 „Oświadczenie opiekuna prawnego autora pracy” do Regulaminu stanowi
integralną część Regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy
prawa polskiego, w tym odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Załącznik nr 1 do
REGULAMINU KONKURSU DLA UCZNIÓW PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
„WYCIECZKI Z KLASĄ – II EDYCJA”
OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY
(formularz należy dołączyć do pracy w przypadku autora, który nie osiągnął pełnoletniości)
Dane uczestnika konkursu:
Imię i nazwisko autora pracy: ……………………………………………………………….
Wiek: ………………………………………………………………………………
Adres i pełna nazwa przedszkola/szkoły:…………………………………………………………………….
Dane opiekuna prawnego do kontaktu:
Imię i nazwisko opiekuna prawnego: ……………………………………………………...…...
Adres e-mail opiekuna prawnego: …………………………………………………………..
Numer telefonu do kontaktu: ………………………………………………………………...
Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a praca konkursowa jest wynikiem
samodzielnej pracy autora. Autorowi przysługują wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do
pracy konkursowej i nie są one w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu dla uczniów, zorganizowanym przez
UTC Tour Operator sp. z o.o. i akceptuję jego warunki.
Oświadczam, że zgłoszona praca nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie
narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które
wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik Konkursu.

Zgoda na udział w konkursie
Wyrażam zgodę na udział
………………………………………………………………….. …………………
(imię i nazwisko autora pracy)
w Konkursie dla uczniów, organizowanym przez Urząd Ochrony Danych Osobowych w konkursu
„Wycieczki z klasą” oraz na nieodpłatne wykorzystanie nadesłanej pracy.

………………………………………………………………………………………………..
Miejscowość, data czytelny podpis opiekuna prawnego autora pracy

