Współfinansowano przez Narodow nnst tut Wolności
ze środków Funduszu nnicjat w Ob watelskich na lata 2014-2020

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT O TEMATYCE
TURYSTYCZNEJ I KRAJOZNAWCZEJ
dla uczniów klas VI-VIII łódzkich szkół podstawowych
wersja 2.0

1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1.ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu na plakat o tematyce turystycznej i krajoznawczej dla uczniów klas VII-VIII
łódzkich szkół podstawowych, zwanym dalej „Konkursem”, jest Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze Oddział Łódź-Polesie im. Prof. Jana Dylika z siedzibą w Łodzi, 92-542 Łódź,
ul. A. Sacharowa 18, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000098324, zwane dalej „Organizatorem” lub „PTTK”.
1.2. CELE KONKURSU
Celem Konkursu jest:
 pobudzenie i zwiększenie zainteresowania oraz udziału dzieci i młodzieży w aktywnych formach
spędzania czasu – turystyką kwalifikowaną, w tym pieszą, krajoznawstwem, środowiskiem
naturalnym, historią, kulturą – dotyczącymi województwa łódzkiego.
 Zwiększenie współpracy PTTK ze szkołami, na rzecz aktywności i zainteresowania dzieci
i młodzieży turystyką kwalifikowaną, w tym pieszą i krajoznawstwem dotyczącą województwa
łódzkiego.
Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Inicjatywa RUSZ SIĘ Z ŁODZI - aktywność,
integracja, współpraca w zakresie krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej, pieszej”,
realizowanego przez Organizatora we współpracy z Domem Kultury „502” w ramach Programu
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, Priorytetu 2. Aktywne społeczeństwo, wybranego
do dofinansowania w ramach konkursu przeprowadzonego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, zwanego dalej „Projektem”.
1.3. CZAS TRWANIA
Czas trwania konkursu został wyznaczony od dnia 23.12.2019 do dnia 16.03.2020.
1.4.UCZESTNICY

1.4.1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI-VIII łódzkich szkół podstawowych w dwóch
ocenianych łącznie kategoriach:
 prace indywidualne przygotowane przez pojedynczego Uczestnika.
 prace zespołowe przygotowane przez Zespół Uczestników z jednej szkoły
(maksymalnie 3 osoby).
1.4.2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

2. TECHNIKA PRAC KONKURSOWYCH
2.1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez Uczestnika lub Zespół Uczestników plakatu
o tematyce turystycznej w dowolnej technice plastycznej i z wykorzystaniem dowolnych materiałów
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plastycznych (np. kredka, farba, ołówek, modelina, plastelina, wycinanka, kolaż) na papierze
w formacie A1 lub A3 (praca płaska lub praca przestrzenna).
2.2. Praca konkursowa nie może być wcześniej publikowana, zgłoszona do innego konkursu, nie może
być kopią ani przedrukiem istniejących prac.
2.3. Każda Praca konkursowa powinna mieć wyraźny opis na odwrocie (jeżeli technika pracy będzie na to
pozwalała), ponadto na formularzu zgłoszeniowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1
do niniejszego Regulaminu. Opis ma zostać sporządzony według następującego wzoru:
 imię i nazwisko Autora/Współautorów;
 tytuł;
 datę;
 technikę;
 rok powstania.
2.4. Opis Pracy konkursowej nie powinien zawierać danych osobowych żadnych innych osób poza
Uczestnikiem/Uczestnikami.
2.5. Z uwagi na cel Konkursu i założenia Projektu tematyka prac nie powinna dotyczyć miasta Łodzi.

3. SPOSOBY ZGŁOSZENIA SIĘ DO KONKURSU
3.1. Prace należy przekazywać lub przesyłać do Organizatora Konkursu w czasie trwania konkursu
w jeden z poniższych sposobów:
a) Osobiście – prace należy dostarczyć do siedziby Organizatora: ul. A. Sacharowa 18, 92-525 Łódź
w kopercie z dopiskiem „KONKURS PTTK – PLAKAT MŁODZIEŻ”.
b) Pocztą w kopercie z dopiskiem „KONKURS PTTK – PLAKAT MŁODZIEŻ” na powyższy
adres. Liczy się data nadania na poczcie. Nie dotyczy prac wykonanych w formie, w której
wysłanie pocztą może narazić pracę na zniszczenie np. modelina, plastelina.
c) Elektronicznie - w formie kolorowego skanu pracy (rekomendowany jest plik formatu JPG)
na adres poczty elektronicznej „konkurspttk.plakatmlodziez@gmail.com”. W przypadku prac
wykonanych w formie trudnej do zeskanowania np. modelina, plastelina dopuszczalne jest
przesłanie wyraźnego zdjęcia lub maksymalnie trzech wyraźnych zdjęć pracy(rekomendowany
jest plik formatu JPG).
3.2. W sytuacji zgłoszenia pracy w sposób opisany w pkt 3.1. lit. c powyżej Uczestnik/Zespół
Uczestników zobowiązany jest dostarczyć pracę niezwłocznie, w terminie uzgodnionym
z Organizatorem Konkursu przed wystawą finałową, do siedziby Organizatora.
3.3. Do pracy należy załączyć poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy, którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. W formularzu tym należy podać podstawowe dane: imię
i nazwisko Uczestnika/Zespołu Uczestników, imię i nazwisko jednego z rodziców posiadających
władzę rodzicielską Uczestnika/każdego z Uczestników Zespołu /opiekunów prawnych Uczestnika/
każdego z Uczestników Zespołu, jego adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz numer telefonu
kontaktowego. W formularzu należy potwierdzić zapoznanie się, akceptację i zobowiązanie do
przestrzegania postanowień Regulaminu.
3.4. Termin składania i nadsyłania prac upływa z końcem dnia 16.03.2020 r.

4. KRYTERIA OCENY PRAC, JURY
Przy ocenie prac brana pod uwagę będzie realizacja celu Konkursu, treść, wykonanie i oryginalność
pomysłu. Prace ocenione będą przez czteroosobowe jury, w skład którego wejdą osoby reprezentujące
Organizatora Konkursu i ekspert zewnętrzny.

5. OGŁOSZENIE LAUREATÓW
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5.1. Ogłoszenie Laureatów Konkursu nastąpi nie wcześniej niż w dniu 27.03.2020 r. w siedzibie Domu
Kultury „502”: Łódź ul. A. Sacharowa 18, 92-525 Łódź.
5.2. O dokładnym terminie, godzinie i miejscu spotkania wyłaniającego Laureatów - miejscu i czasie
wręczenia nagród - Organizator Konkursu poinformuje na stronie internetowej www.lodzpolesie.pttk.pl, profilu projektu na portalu społecznościowym Facebook oraz drogą e-mailową.
W dniu spotkania wyłaniającego Laureatów zostanie zorganizowana wystawa wszystkich prac
zgłoszonych do Konkursu.
5.3. Trzy najlepsze prace zajmą odpowiednio, pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Dla autorów /
współautorów prac, które zajmą trzy pierwsze miejsca przewidziane są wartościowe nagrody
rzeczowe – plecaki turystyczne i dodatkowo książki o tematyce krajoznawczej dotyczące
województwa łódzkiego.
5.4. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie możliwość wyróżnień i przyznania nagród rzeczowych –
akcesoriów turystycznych oraz książek o tematyce krajoznawczej dotyczących województwa
łódzkiego – również autorom kolejnych prac (maksymalnie dziesięciu osobom łącznie z pierwszymi
trzema).
5.5. Odbiór nagród przez poszczególnych Laureatów konkursu nastąpi za potwierdzeniem, którego wzór
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

6. AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE
6.1. Organizator zastrzega, iż do Konkursu mogą być zgłaszane prace konkursowe, które nie są obciążone
prawami osób trzecich, w szczególności autorskimi prawami osobistymi i majątkowym, prawami
własności, ograniczonymi prawami własności. Zgłaszając pracę Uczestnik/każdy członek Zespołu
Uczestników oświadcza, iż:
a) jest autorem zgłoszonej przez siebie pracy konkursowej;
b) przysługują mu do niej autorskie prawa osobiste i majątkowe;
c) praca konkursowa nie jest obciążona prawami osób trzecich;
d) wyraża zgodę na podanie swojego imienia i nazwiska w ramach ogłoszenia listy Laureatów
konkursu na stronie internetowej Organizatora.
6.2. Uczestnik/każdy członek Zespołu Uczestników udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej
licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie i rozporządzenie zgłoszoną pracą
konkursową, wyłącznie w ramach listy Laureatów na stronie www Organizatora, wystawienia na
wystawie finałowej, prezentacjach związanych z promocją działań Organizatora, w tym na
następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części – wytwarzanie określoną
techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego,
cyfrową,
multimedialną, instalacji świetlnych, mappingu, w dowolnej ilości i formie;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) publicznego nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania prac konkursowych,
w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do nich w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w
tym w na stronach internetowych Organizatora oraz innych mediach, w tym mediach
społecznościowych Organizatora, w ramach promocji konkursu lub Organizatora i jego działań,
promocji turystyki kwalifikowanej, w tym pieszej i krajoznawstwa.
6.3. Licencja, o której mowa powyżej, udzielona zostaje na czas nieoznaczony. Uczestnik/Każdy Członek
Zespołu Uczestników nie może cofnąć licencji do dnia wystawy finałowej.
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6.4. Laureaci Konkursu z chwilą ogłoszenia wyników Konkursu, za wynagrodzeniem ujętym w kwocie
nagrody, przenoszą na Organizatora własność wyłonionej pracy (jako utworu w rozumieniu prawa
autorskiego i praw pokrewnych) oraz przenoszą nieograniczone czasowo i terytorialnie autorskie
prawa majątkowe i prawa zależne do tej pracy. W związku ze zdaniem poprzednim Laureaci (rodzic
posiadający nieograniczoną władzę rodzicielską/opiekun prawny) zobowiązani są do zawarcia
z Organizatorem – w terminie wskazanym przez Organizatora – umowy przeniesienia autorskich
praw majątkowych pod rygorem zwrotu nagrody. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
Regulaminu.
6.5. Organizator zastrzega sobie również możliwość zaproponowania osobom wyróżnionym podpisania
analogicznych umów przeniesienia autorskich praw majątkowych.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
7.1. Administratorem danych w stosunku do danych osobowych uczestników konkursu jest Oddział
PTTK Łódź Polesie z siedzibą w Łodzi przy ul. A. Sacharowa 18.
7.2. Wzór formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego
Regulaminu.
7.3. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
7.4. Dane przechowywane będą w siedzibie PTTK Odział Łódź-Polesie im. prof. Jana Dylika w okresie
realizacji umowy o dofinansowanie projektu, w tym ewentualnych kontroli realizacji projektu,
do dnia 31 grudnia 2021 roku, najpóźniej do dnia przedawnienia ewentualnych roszczeń. Po tym
terminie zostaną usunięte.
\

8. ODBIÓR PRAC OD ORGANIZATORA
Prace, które nie zostały wyłonione ani wyróżnione w Konkursie będzie można odebrać w terminie
do końca czerwca 2020 roku w siedzibie Organizatora. Po tym terminie Organizatorowi przysługuje
prawo do zniszczenia nieodebranych prac konkursowych.

9. POZOSTAŁE
9.1. W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby spokrewnione i powinowate z członkami Jury.
W przypadku, gdyby ocena pracy Uczestnika wiązała się z konfliktem interesów np. praca zostanie
złożona przez członka rodziny jurora - juror ten zostanie wyłączony z oceny tej pracy.
9.2. Koszty ewentualnego ubezpieczenia pracy konkursowej ponoszą Uczestnicy/Zespoły Uczestników.
9.3. Prace konkursowe nie mogą naruszać przepisów prawa powszechnie obowiązującego, nawiązywać
do nienawiści, ruchów nazistowskich i totalitarnych.
9.4. W Konkursie wezmą udział osoby, które dokonały prawidłowego zgłoszenia się do Konkursu według
zasad określonych w pkt 3 niniejszego Regulaminu oraz nie naruszają pozostałych postanowień
niniejszego Regulaminu.
9.5. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych
przyczyn organizacyjnych, technicznych i prawnych, w szczególności zmiany mogą dotyczyć zmiany
terminów Konkursu lub dostosowania Regulaminu do zmian prawnych. W przypadku
niezadowalającego zainteresowania Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu
trwania konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu konkursu Organizator zobowiązuje się
powiadomić jego Uczestników/Zespoły Uczestników poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
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9.6. W przypadku zmiany danych podanych w formularzu zgłoszeniowym Uczestnik/Zespół Uczestników
(Rodzic/Opiekun prawny wypełniający formularz – w przypadku Uczestników małoletnich)
zobowiązuje się do podania Organizatorowi danych aktualnych. Wszelka komunikacja związana
z Konkursem odbywać się będzie na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.
9.7. Złożenie pracy w konkursie oznacza akceptację przez Uczestnika/Zespół Uczestników postanowień
niniejszego regulaminu.
9.8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy
prawa powszechnie obowiązującego.
9.9. Pytania w sprawie konkursu można kierować na adres poczty elektronicznej:
ruszsięzlodzi@gmail.com lub rusz.sie.z.lodzi@gmail.com.

Inicjatywa
RUSZ SIĘ Z ŁODZI
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Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy

Dane zgłaszającego

1. Imię i nazwisko Uczestnika:
2. Data urodzenia:
3. Klasa i nazwa szkoły:
4. Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna prawnego Uczestnika:
5. Telefon kontaktowy Rodzica/Opiekuna prawnego Uczestnika:
6. Adres e-mail Rodzica/Opiekuna prawnego Uczestnika:

Dane zgłaszanej pracy konkursowej
1. Autor/Współautorzy:
2. Data powstania – rok:
3. Tytuł:
4. Technika:
5. Wymiary

Niniejszym jako Rodzic/Opiekun prawny małoletniego Uczestnika posiadam pełne i nieograniczone
prawo do składania oświadczeń prawnych w imieniu Uczestnika. Oświadczam, iż zapoznałem się
z Regulaminem Konkursu [***], akceptuję jego treść i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
Łódź, dnia [***]
……………..
Podpis
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W przypadku gdy do konkursu przystępuje Zespół Uczestników należy wypełnić tę część formularza
Dane zgłaszających:
Dane zgłaszającego

Członek Zespołu
Uczestników

Członek Zespołu
Uczestników

Członek Zespołu
Uczestników

Imię i nazwisko:

Data urodzenia:

Klasa i nazwa
szkoły:
Imię i nazwisko
Rodzica/Opiekuna
prawnego
Uczestnika:
Telefon kontaktowy
Rodzica/Opiekuna
prawnego
Uczestnika:
Adres e-mail
Rodzica/Opiekuna
prawnego
Uczestnika:
Oświadczenie:

Niniejszym jako Rodzic/Opiekun prawny małoletniego Uczestnika posiadam pełne i
nieograniczone prawo do składania oświadczeń prawnych w imieniu Uczestnika.
Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Konkursu [***], akceptuję jego treść i
zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Miejscowość, data i
podpis
Rodzica/Opiekuna
prawnego
małoletniego
Uczestnika

Dane zgłaszanej pracy konkursowej
1.

Współautorzy:

2.

Data powstania – rok:

3.

Tytuł:

4.

Technika:

5.

Wymiary:
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Załącznik nr 2. Wzór Potwierdzenia odbioru nagrody
Niniejszym, ja …………….….…….….…….….…….….…….….…….…….….…….….
rodzic małoletniego Uczestnika posiadający nieograniczone prawa rodzicielskie/
Niniejszym, ja ………..….….….….…….….….….…….….….….………..…….….….…
opiekun prawny małoletniego Uczestnika

Oświadczam, że w związku z zajęciem …..…..….….. miejsca/otrzymaniem wyróżnienia
w Konkursie ………….………….…………….…….…….……....………….……………
potwierdzam, że w dniu ………….…………. odebrałem Nagrodę rzeczową w postaci
…..…….….….….….….…….….…..….….….….….….….….….…..…….….….….……

Łódź, dnia ……………………

…………………..
PODPIS
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Załącznik nr 3. Wzór Umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych

Umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych
zawarta w dniu…………….w ………….pomiędzy:
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Łódź-Polesie im. Jana Dylika, reprezentowany
przez [***] - Prezesa / Wiceprezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
Oddział Łódź-Polesie im. Jana Dylika
zwanych dalej „Organizatorem”
a
Panem/Panią
……………………………(imię
i
nazwisko),
zamieszkałym/ą
w
…………………………………………………………... , Laureatem/ką Nagrody …………. Konkursu
[***], reprezentowanym/ną przez [***]
Panem/Panią
……………………………(imię
i
nazwisko),
zamieszkałym/ą
w
…………………………………………………………... , Laureatem/ką Nagrody …………. Konkursu
[***], reprezentowany/ną przez [***]
Panem/Panią
……………………………(imię
i
nazwisko),
zamieszkałym/ą
w
…………………………………………………………... , Laureatem/ką Nagrody …………. Konkursu
[***], reprezentowany/ną przez [***]

zwanym/ą dalej „Laureatem” bądź zwanymi dalej „Laureatami”,
Laureat/Laureaci oraz Organizator zwani dalej łącznie „Stronami” lub odrębnie „Stroną”
o następującej treści:
§ 1.

1. Laureat/Laureaci oświadcza/ ją i zapewnia/ją, że:
a) samodzielnie wykonał/li dzieło pt. : „ ……………………”, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, które zostało wyłonione w konkursie [***] (dalej: „Konkurs”) organizowanym przez Organizatora, zwane dalej w Umowie „Dziełem”;
b) przysługują mu/im w sposób nieograniczony wszelkie prawa do Dzieła, w tym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste, prawa zależne oraz prawo własności egzemplarzy
Dzieła,
c) Dzieło nie narusza praw osób trzecich oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które
mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania lub rozpowszechniania Dzieła;
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d) Dzieło nie jest obciążone żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami i innymi
prawami osób trzecich, uniemożliwiającymi realizację niniejszej Umowy.
a) Organizator oświadcza, że przyjął Dzieło w otrzymanej formie bez zastrzeżeń.
b) Strony oświadczają, że wartość Dzieła wynosi ......... złotych.
c) Strony oświadczają, że wartość nagrody przyznanej Laureatowi/Laureatom wynosi ......... złotych.
Zaś każdego z nich wynosi 1/3* (* w zależności od liczby osób, których dotyczy umowa) wartości
Dzieła .
§ 2.
1. Na mocy niniejszej Umowy, Laureat/Laureaci z chwilą wyłonienia Laureatów Konkursu,
za wynagrodzeniem ujętym w kwocie nagrody, w wykonaniu postanowień regulaminu Konkursu,
przenosi/szą na Organizatora nieograniczone pod względem czasowym i terytorialnym autorskie
prawa majątkowe do Dzieła. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa
w niniejszym ustępie, obejmuje wyłączne prawo do wykonywania autorskich praw zależnych do
Dzieła oraz zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do Dzieła oraz przenoszenia
praw na inne osoby wraz z prawem do dokonywania w nich zmian i uprawnia do nieograniczonego
w czasie i co do terytorium korzystania i rozporządzania Dziełem w kraju i za granicą, na wszystkich
znanych polach eksploatacji, w szczególności na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a ponadto na następujących polach
eksploatacji:
a)

wykorzystanie Dzieła do celów promocyjnych i reklamy w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów; samodzielnie lub z innymi podmiotami, w tym utrwalania czy eksponowania
Dzieła na znaczkach, plakietkach, plakatach, odznaczeniach lub innych, dowolnych technikach;

b)

prawo do zgłoszenia Dzieła w charakterze znaku towarowego;

2. W zakresie utworów zależnych powstałych na podstawie Dzieła Laureat udziela Organizatorowi
nieodwołalnej zgody na ich wykorzystanie w pełnym zakresie tożsamym z zakresem wykorzystania
dzieła podstawowego na polach eksploatacji wymienionych w ust. 1.
3. Wraz z prawami autorskimi Laureat/Laureaci przenosi/przenoszą na Organizatora, w ramach
wynagrodzenia ujętego w kwocie nagrody, prawo własności wszystkich egzemplarzy, na jakich
Dzieło zostało złożone w ramach Konkursu.
4. Laureat/ci upoważnia/ją także Organizatora do wykonywania w jego imieniu przysługujących mu
autorskich praw osobistych do Dzieła, w szczególności decydowania o dacie oraz miejscu publikacji
Dzieła lub decydowania o wprowadzeniu zmian.
5. Organizator ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych
zezwoleń.
6. Przez prawa, o których mowa powyżej, rozumie się prawa udzielone wyłącznie Organizatorowi.
Prawa te są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków oraz zostały udzielone bez
prawa wypowiedzenia lub cofnięcia.
§ 3.
1. Strony ustalają, że przeniesienie praw, o których mowa w § 2 niniejszej Umowy, na wszystkich
polach eksploatacji tam wskazanych następuje za wynagrodzeniem ujętym w kwocie nagrody
przyznanej Laureatowi/Laureatom, w wykonaniu postanowień Regulaminu Konkursu.
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§ 4.
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową stosuje się przepisy prawa powszechnie
obowiązującego.
3. Strony deklarują wolę polubownego załatwienia sporów, które mogą wyniknąć między nimi w
związku z wykonywaniem niniejszej Umowy. W przypadku braku porozumienia między Stronami,
spory wynikające z niniejszej Umowy będą poddane rozstrzygnięciu właściwego sądu
powszechnego.
4. Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch/trzech/czterech* (* w zależności od liczby stron
umowy) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Laureat /Laureaci

Organizator

Załącznik nr 4. Wzór formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja ……………………………………………………………zam. ……………………………………………
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zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych pozostającego/
pozostającej pod moją władzą rodzicielską/prawną opieką małoletniej/małoletniego
……………………………………………………………….zam. ……………………………………………………
Zgoda dotyczy danych obejmujących:





imię, nazwisko, data urodzenia Uczestnika/Rodzica/Opiekuna prawnego,
adres e-mail i nr telefonu kontaktowego Rodzica/Opiekuna prawnego,
adres zamieszkania (i ew. adres do korespondencji, jeśli inny),

niezbędnych do potwierdzenia realizacji oraz ewaluacji przedsięwzięć organizowanych przez Oddział PTTK Łódź
Polesie, w ramach projektu „Inicjatywa RUSZ SIĘ Z ŁODZI - aktywność, integracja, współpraca w zakresie
krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej, pieszej”.

Łódź, dnia …………………………..

………………………………………
(podpis)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016)
informuję, że:
2. Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Oddział PTTK Łódź Polesie z siedzibą
w Łodzi przy ul. Sacharowa 18 (Dom Kultury „502”).
3. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Oddziale jest kol. Paweł Pietkowski. Kontakt
z Inspektorem: pawel.piet@wp.pl, tel. 662 144 391 lub poprzez biuro Oddziału PTTK Łódź Polesie.
4. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ewaluacji przedsięwzięć organizowanych przez
Oddział PTTK Łódź Polesie, w ramach projektu „Inicjatywa RUSZ SIĘ Z ŁODZI”.
5. Odbiorcami Pani /Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Pani /Pana dane osobowe przechowywane będą przez Oddział PTTK Łódź Polesie z siedzibą
w Łodzi przy ul. Andrzeja Sacharowa 18 (Dom Kultury „502”).
7. Posiada Pani /Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody, przenoszenia danych.
8. Ma Pani /Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Zarządu Głównego PTTK
Podanie danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z pełnych praw przysługujących Uczestnikowi konkursu.

Z upoważnienia Zarządu Oddziału PTTK Łódź Polesie

13

