
 

 
 

XX Jubileuszowy konkurs turystyczno – geograficzny 

„POZNAJ CHORWACJĘ” 
 
 
 

 

R e g u l a m i n 
 

Mili uczniowie! 
Już po raz dwudziesty zachęcamy Was do udziału w naszym popularnym konkursie 

turystyczno-geograficznym, pn. „POZNAJ  CHORWACJĘ”. 
 Dotychczas w dziewiętnastu edycjach tego konkursu wzięło udział 855 uczestników. Z tej liczby 
wyłonionych zostało 291 finalistów. Wielu laureatów wzięło udział w naszych, wakacyjnych wycieczkach 
edukacyjnych i odwiedziło Chorwację. 

Na kolejną wyprawę nad Adriatyk zapraszamy Was w sierpniu 2019 roku.  Wierzymy, że także  
i Wy, uczestnicy XX edycji konkursu, skorzystacie z okazji i zwiedzicie piękną, skąpaną w słońcu 
Chorwację. 
 

I Organizatorzy: 

 Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu– organizator główny 

 Starostwo Powiatowe w Wieluniu 

 Zarząd Towarzystwa Polsko-Chorwackiego „Jadransko-Wieluń” w Wieluniu 
 

II  Cel konkursu: 

 Przybliżenie młodzieży historii, kultury oraz walorów turystycznych i krajoznawczych Chorwacji. 

 Promocja współpracy powiatu wieluńskiego z miastem Senj. 
 

III  Uczestnicy: 

 Młodzież z klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych. 
 

IV  Przepisy organizacyjne: 

 Na Wasze zgłoszenia oczekiwać będziemy do 29.03.2019  (piątek) 
 

V  Termin i miejsce: 
 

 2.04.2019 r. (wtorek), PMDKiS w Wieluniu 
 eliminacje (rozwiązywanie testu), godz. 11.00   
 część finałowa od godz. 13.00 

 
VI  Zasady uczestnictwa: 

 Konkurs rozegrany zostanie wyłącznie w kategorii indywidualnej.          

 Do konkursu mogą przystąpić uczniowie wytypowani przez szkoły bądź zgłosić się osobiście. 



 Do finału zakwalifikują się osoby, które otrzymają najwięcej punktów w serii wstępnej (test wspólny 
dla obydwu kategorii). Na finał złożą się odpowiedzi na pytania (lub zestawy pytań), które losują 
poszczególni finaliści. 

 Osoby biorące udział w konkursie zobowiązane są do dostarczenia na część ELIMINACYJNĄ 
(rozwiązywanie testu) zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie zgodnie  
z podanym załącznikiem do Regulaminu. 

 

VII  Ocena i nagrody: 

 Zwycięzcom konkursu jury przyzna nagrody rzeczowe, wyróżnienia i dyplomy.  
 

LITERATURA (obowiązująca) 
1. Pomysł: Chorwacja, Wyd. Pascal, Autorzy: Beata Pomykalska, Paweł Pomykalski, 

Bielsko – Biała 2016 
2. Najistotniejsze informacje zamieszczane od stycznia 2019 roku na łamach prasy oraz na 

stronach internetowych, a dotyczące wyłącznie wydarzeń politycznych, gospodarczych, 
kulturalnych i sportowych w Chorwacji 

 
Dane osobowe uczestników: 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu 
(PMDKiS) w Wieluniu ul. 3-go Maja 29 

2. W PMDKiS wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach 
swoich danych osobowych i realizacji praw przez e-mail: mateuszdrab@diodo.hub.pl lub pisemnie na adres 
naszej siedziby, wskazany w pkt. 1 

3. Dane Uczestników przetwarzamy w celu wykonania obowiązków związanych z Konkursem na podstawie 
zgody Uczestnika (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO1) 

4. Dane osobowe uczestnika mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie 
przepisów prawa.  

5. Nie przekazujemy danych osobowych Uczestników poza teren Polski. 
6. Dane osobowe Uczestników przetwarzamy do końca roku kalendarzowego następującego po roku 

zakończenia bieżącej edycji Konkursu. 
7. Uczestnikowi przysługuje: prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych jeżeli 
zdaniem Uczestnika nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali jego dane. 

8. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody 
nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
Uczestnika przed jej wycofaniem. 

9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli uważa, że jego dane przetwarzane są w sposób 
naruszający prawo. 

10. Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału  w Konkursie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                    
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) 

mailto:mateuszdrab@diodo.hub.pl


Załącznik 
do Regulaminu konkursu 

turystyczno – geograficznego 
„Poznaj Chorwację” 

 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w XX konkursie 
turystyczno - geograficznym „Poznaj Chorwację” 

 

Oświadczam, że: ___________________________________________________________  
                                                  (imię i nazwisko uczestnika konkursu)  
pozostaje pod moją władzą rodzicielską, a nadto, że:  
1. zapoznałem (-łam) się z regulaminem konkursu turystyczno - geograficznego ”Poznaj 
Chorwację” i go akceptuję; 
2. wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w konkursie; 
3. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Powiatowy 
Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu na potrzeby konkursu, na publikację 
wizerunku uwiecznionego na fotografiach z wydarzenia na stronie internetowej Organizatora 
www.pmdkis-wielun.pl, na profilach Facebook Organizatora, prasie, telewizji; 
4. potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych. 
 

         Podpis rodzica/opiekuna 
 

                                                                           ………………………………………………………………………… 

 

 
 

http://www.pmdkis-wielun.pl/

