Kraków, dn. 15.02.2019 r.

REGULAMIN
„III Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Krajoznawczej
o Republice Czeskiej”
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu „III Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Krajoznawczej
o Republice Czeskiej” (dalej zwany Konkursem) jest Instytut Geografii Uniwersytetu
Pedagogicznego im. Komisji

Edukacji

Narodowej

w Krakowie

(dalej zwany

Organizatorem).
2. Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy uczniów szkół ponadpodstawowych na temat
Republiki Czeskiej i jej walorów turystycznych oraz zachęcenie do pozytywnej rywalizacji
i rozwijania zainteresowań.
3. Partnerami w organizacji konkursu jest

Czeska Centrala Ruchu Turystycznego –

CzechTourism z siedzibą w Warszawie.
4. Dla trójki laureatów konkursu przewidziane są następujące nagrody:
- miejsce na studiach na dowolnie wybranym kierunku studiów prowadzonych
w Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego (Geografia, Turystyka i Rekreacja,
Gospodarka Przestrzenna, Monitoring Środowiska Przyrodniczego);
- nagrody rzeczowe
5. Informacje o Konkursie, a w szczególności Regulamin oraz Formularz Zgłoszeniowy będą
publikowane na stronie internetowej www.geografia.up.krakow.pl
§1
Zgłoszenia
1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadpodstawowych (dalej: Uczestnicy
Konkursu).


Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie:
wypełnionego formularza, dostępnego na stronie www.geografia.up.krakow.pl,
na adres Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków z dopiskiem „III Ogólnopolski Konkurs
Wiedzy Krajoznawczej o Republice Czeskiej”. Formularze (w formie PDF)
można wysłać na adres e-mail czechy@up.krakow.pl



o uczestnictwie w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń – ilość miejsc
ograniczona;



zgody Uczestników – Uczniów, którzy ukończyli 16 rok życia na przetwarzanie
ich danych osobowych lub zgody Opiekunów Prawnych na przetwarzanie danych

osobowych Uczestników-Uczniów, którzy nie ukończyli 16 roku życia
(obligatoryjne);


zgody Opiekunów Faktycznych – Nauczycieli na przetwarzanie ich danych
osobowych (obligatoryjne);

Zgoda Opiekunów Faktycznych – Nauczycieli na przetwarzanie ich danych
osobowych w celu informowania o innych projektach edukacyjno-kulturalnych
organizowanych przez Uczelnię jest dobrowolna.
2. Termin przesyłania zgłoszeń do udziału w Konkursie wraz ze wskazanymi powyżej
zgodami upływa 27 marca 2019 r.
§2
Organizacja i przebieg konkursu
1. Konkurs ma charakter jednoetapowy. W przypadku większej liczby chętnych
w

poszczególnych

szkołach

o

wyborze

uczestników

decyduje

nauczyciel

odpowiedzialny za przygotowanie uczniów do konkursu. Konkurs odbędzie się
w budynku głównym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (ul. Podchorążych
2), w Auli A1 (Nowa część budynku) w dniu 3 kwietnia 2019 r. o godzinie 10:00.
Konkurs obejmuje dwie części: pierwsza ma charakter testowy, druga polega na
rozpoznaniu obiektów przedstawionych na prezentowanych slajdach.
2.

Informacja o miejscu organizacji konkursu zostanie przesłana nauczycielom
na wskazany w formularzu rejestracji adres e-mail.

3. W konkursie może uczestniczyć trzech uczniów z każdej szkoły, reprezentujących
daną placówkę, będących pod opieką nauczyciela i posiadających zgodę dyrektora
szkoły na udział w konkursie.
4. Ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręczenie nagród będzie miało miejsce
bezpośrednio po konkursie.
5. Za powołanie komisji konkursowej oraz przygotowanie pytań konkursu odpowiada
Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
6. W skład komisji jurorów wchodzą pracownicy Instytutu Geografii UP
7. Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
8. Uczestnicy

konkursu

są

zobowiązani

do

okazania

legitymacji

szkolnej

przed rozpoczęciem konkursu.
§3
Zakres tematyczny oraz Literatura
1. Zakres tematyczny:
 walory środowiska przyrodniczego (osobliwości flory i fauny, jaskinie, obiekty
geologiczne, doliny i przełomy rzeczne, wodospady, skałki i grupy skał,
obszary przyrody chronionej);

 walory tradycyjnej kultury ludowej;
 walory dóbr kultury (zabytki budownictwa, sztuk plastycznych, kultury
materialnej, pamiątki historyczne, zabytkowe miasta);
 charakterystyczne obiekty i przejawy współczesnej gospodarki, techniki, nauki
i kultury;
 popularne kurorty narciarskie, uzdrowiska, kąpieliska termalne i aquaparki;
 obiekty wpisane na listę UNESCO;
 regiony turystyczne (turystyki wypoczynkowej, kulturowej, pielgrzymkowej,
kwalifikowanej), miasta i miejscowości turystyczne.
2. Literatura (w tym adresy stron internetowych)
 Faracik R., 2012, Czechy [w:] Regiony turystyczne świata, (red.) W. Kurek, Wyd.
Naukowe PWN, Warszawa 225 - 231.
 Kruczek Z., 2008, Czechy [w:] Europa Geografia turystyczna, Wyd. Proksenia, Kraków,
163 – 167.
 Brook S., 2012, Praga i Czechy. Wakacje na walizkach. Przewodnik turystyczny, National
Geographic, Warszawa
 Warszyńska J. (red.), 2000, Czechy [w:] Geografia turystyczna świata, Wyd. Naukowe
PWN, Warszawa, 312-322.
 http://www.national-geographic.pl/kierunki/czechy-do-krecika-nie-tylko-na-knedlika
 http://www.national-geographic.pl/traveler/kierunki/czechy-na-weekend-odwiedz-skalnemiasta
 http://www.national-geographic.pl/traveler/kierunki/11-rzeczy-ktore-warto-wiedziec-oczeskiej-pradze
 https://www.poznaj-swiat.pl/artykul,Tatarskie_uszy_i_piwna_laznia__Maciej_Wegrzyn,2196
 https://www.poznaj-swiat.pl/artykul,krumlov_jak_z_bajki,334
 https://www.poznaj-swiat.pl/artykul,zamyslona_kraina,8
 https://www.poznaj-swiat.pl/artykul,Odlotowa_Praga_Julia_Michalczewska,800
 https://www.czechtourism.com/pl/home/
§4
INFORMACJA
o przetwarzaniu danych osobowych
przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
w ramach „III Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Krajoznawczej
o Republice Czeskiej”

Na podstawie art. 13 (lub/i) 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 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. U. UE L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r. – dalej: RODO lub Rozporządzenie),
informujemy, że:
I.

Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Danych Osobowych Uczestników „III Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy
Krajoznawczej o Republice Czeskiej” jest Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
w Krakowie (adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, strona internetowa:
www.up.krakow.pl). Z administratorem danych osobowych można kontaktować się poprzez
adres e-mail: info@up.krakow.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany
w zdaniu pierwszym.
II. Inspektor Ochrony Danych:
Uczestnicy, Opiekunowie Prawni Uczestników lub Opiekunowie Faktyczni Uczestników –
Nauczyciele mogą skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem
Ochrony Danych w sprawach dotyczących: przetwarzania danych osobowych, korzystania
z praw dotyczących przetwarzania danych osobowych, pisząc na adres elektroniczny
iod@up.krakow.pl, lub adres Administratora Danych, wskazany w pkt I.
III. Cele przetwarzania danych osobowych:
Uczelnia przetwarza dane osobowe w ramach:
a) wykonywania czynności zgodnie z udzieloną przez uczestników i opiekunów
prawnych zgodą - art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia (UE) w celu:
 organizacji i realizacji „III Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Krajoznawczej
o Republice Czeskiej”,
 wykonania i opublikowania materiałów dokumentujących przeprowadzenie
konkursu, w tym wręczenia nagród (zdjęcia, nagrania);
 w celach kontaktowych (ustalenia szczegółów organizowanego konkursu
lub w przypadku wyrażenia zgody na przyszłość: informowania o planowanych
innych tego typu przedsięwzięciach w kolejnych latach).
IV. Odbiorcy danych osobowych:
Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom publicznym
uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie
obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania.
V. Okres przechowywania danych osobowych uczestników:
Dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia (UE),
tj. odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach organizacji i realizacji
Konkursu będą przetwarzane maksymalnie przez okres 2 lat od wyrażenia zgody lub do czasu
jej odwołania. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu
przesyłania informacji o kolejnych przedsięwzięciach, dane będą przetwarzane do czasu
odwołania zgody. „Oświadczenia o wycofaniu zgody” należy przesłać na adres
korespondencyjny Administratora danych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”
lub na adres poczty elektronicznej: info@up.krakow.pl.
VI. Prawa osób, których dane dotyczą:
Uczestnicy, Opiekunowie Prawni Uczestników, Opiekunowie Faktyczni Uczestników
- Nauczyciele mają prawo do:
 dostępu do swoich danych (informacji o przetwarzanych przez Administratora
Danych), w tym uzyskania kopii danych. Prawo będzie realizowane w zakresie
technicznie i prawnie możliwym,
 sprostowania (poprawiania danych, gdy są niezgodne z stanem rzeczywistym),
 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych
prawem.
 Ponadto, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych Uczestnicy mają
prawo do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na
przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
Zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędnym
warunkiem udziału w przygotowaniu i realizacji „III Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy
Krajoznawczej o Republice Czeskiej” (w tym przeprowadzanej rekrutacji).
VII. Instytucja nadzorcza w zakresie danych osobowych:
Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Uczestnicy/Opiekunowie Prawni Uczestników/Opiekunowie Faktyczni Nauczyciele, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia, mają prawo wniesienia skargi do ww. organu nadzorczego.
§5 Postanowienia końcowe
1.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

2.

Wysłanie zgłoszenia udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu.

3.

Informacji dot. konkursu udziela: dr Kamila Ziółkowska-Weiss (sekretarz)
e-mail: czechy@up.krakow.pl, kamilazw@up.krakow.pl.

