
III  KONKURS  DLA  INTERNAUTÓW 
„ CZY ZNASZ SWOJE MIASTO ? ” 

 
       
      REGULAMIN 
 
      ORGANIZATOR: 
 
      Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie 
      al. Piastów 7, 70-327 Szczecin 
      Tel. 91 422 52 61 wew. 41 fax. 91 422 52 62 
       Pracownia Turystyczno – Ekologiczna 
       E-mail: tur – eko@palac.szczecin.pl 
 

CELE KONKURSU: 
 

 popularyzowanie wiedzy o miejscu zamieszkania, mieście i okolicy,  

 ukazywanie zmian zachodzących w mieście, 

 budzenie zainteresowania historią miasta oraz jego walorami turystycznymi, 

 poznawanie ciekawych i mało znanych miejsc oraz obiektów miejskich, 

 pogłębianie wiedzy o ludziach związanych z historią i rozwojem miasta, 

 budzenie lokalnego patriotyzmu,  

 nabycie umiejętności korzystania z nowoczesnych źródeł przekazu, 

 
      ZASADY UCZESTNICTWA: 
 

 Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych /klasy 4-6/, 

gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz innych placówek oświatowych Miasta 

Szczecin; 

 W konkursie uczestnicy biorą udział indywidualnie; 

 Uczestnicy konkursu mogą występować w konkursie używając tylko jednego loginu  

i adresu e–mailowego; 

 Konkurs w roku szkolnym 2016/2017 podzielony jest na 10 etapów. Uczestnicy 

konkursu mogą do niego przystąpić w dowolnym momencie /etapie/. 

 Warunkiem niezbędnym udziału w konkursie jest podanie wraz z pierwszymi 

odpowiedziami do pytań: imienia i nazwiska, wieku, szkoły lub placówki, do której 

uczęszcza uczestnik konkursu, adresu e-mail, z którego korzysta przy wysyłaniu 

odpowiedzi oraz loginu, pod którym będzie występował w konkursie; 
 W wyznaczonych terminach w trakcie trwania konkursu na stronie internetowej 

www.palac.szczecin.pl w zakładce Leśne Soboty będzie zamieszczanych  

12 ponumerowanych pytań związanych ze Szczecinem i jego okolicami; ponumerowane 

odpowiedzi należy wysyłać na adres: konkurspalac@gmail.com. 
 Uczestnicy konkursu mogą udzielać odpowiedzi według poniższego harmonogramu: 

 

http://www.palac.szczecin.pl/
mailto:konkurspalac@gmail.com


Etap 
Data publikacji pytań,  odpowiedzi na 

pytania z poprzedniego etapu 
 oraz wyników 

Termin nadsyłania 
odpowiedzi na pytania  

z danego etapu, 
do godziny 18.00 

I 05.01.2017 r. 16.01 
II 20.01.2017 r. 30.01 
III 03.02.2017 r. 13.02 
IV 17.02.2017 r. 27.02 
V 03.03.2017 r. 13.03 
VI 17.03.2017 r. 27.03 
VII 31.03.2017 r. 01.04 
VIII 14.04.2017 r. 25.04 
IX 28.04.2017 r. 08.05 
X 12.05.2017 r. 22.05 

 
 

 Wyniki wraz z loginami zostaną podane w formie tabelarycznej; 

 Pytania w formie graficznej, pytań otwartych i zamkniętych oraz wyboru będą 

punktowane w zależności od stopnia trudności od 1 do 2 pkt. /pkt. podawane będą 

przy pytaniach/ brak odpowiedzi lub odpowiedź błędna - 0 pkt.; 

 W przypadku wystąpienia nieścisłości w odpowiedziach Organizator może zwrócić się 

do uczestnika o wskazanie źródła informacji z jakiego korzystał; brak odpowiedzi 

uczestnika na zadane pytanie w ciągu 24 godzin będzie traktowane, jako zgoda na 

werdykt Komisji Konkursowej; 

 
NAGRODY: 
 

 Uczestnik konkursu, który weźmie udział przynajmniej w pięciu etapach i uzyska  

75 pkt. otrzyma dyplom uczestnictwa i tytuł „Gryfowy znawca”. 

 Uczestnik konkursu, który weźmie udział we wszystkich etapach i uzyska 150 pkt. 

otrzyma dyplom uczestnictwa i tytuł „Gryfowy ekspert”. 

 Uczestnicy, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów, od 1 do 3 miejsca w kategorii: 

szkoła podstawowa /klasy 4-6/, szkoła gimnazjalna oraz szkoła ponadgimnazjalna 

otrzymają dodatkowo nagrody rzeczowe w postaci artykułów turystycznych, książek, 

albumów i map. 

 
TERMINY I MIEJSCE: 
 

 Konkurs trwa od 5 stycznia 2017 r. do 22 maja 2017 r. 

 Ostateczne wyniki konkursu zostaną podane 2 czerwca 2017r.  

 Oświadczenie /załącznik/ o przetwarzaniu i publikacji danych osobowych należy 

dostarczyć  do 29 maja 2017r. do Pracowni Turystyczno-Ekologicznej - sala 202 w 

godzinach: wtorki 12.00-15.00 lub czwartki 15.00-18.45. 

 Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się podczas sportowo-turystycznego 

zakończenia „Leśnych Sobót” 10 czerwca 2017 r. w Puszczy Bukowej. 



 
DANE OSOBOWE: 
 

 Pałac  Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji jest administratorem danych osobowych 
przetwarzanych w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie. 
Dane osobowe uczestników nie będą ujawniane do momentu dostarczenia przez 
nich właściwego oświadczenia, którego treść  jest nieodłącznym elementem 
niniejszego regulaminu / w przypadku osób niepełnoletnich podpisanego przez 
rodzica / prawnego opiekuna/. Wzór oświadczenia w załączniku. 

 Dane osobowe przekazane Organizatorowi  przez uczestników konkursu organizowanego 
na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie będą przez niego przetwarzanie 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2005 r. 
poz. 2135 z późn. zm.) i w celu realizacji konkursu, wręczenia nagród. Dane osobowe 
mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie 
usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie. Każdy uczestnik ma 
prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.  

 Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, udostępnionych przez uczestnika  
w dowolnym momencie trwania konkursu aż do czasu jego rozstrzygnięcia, jest 
równoznaczne z niespełnieniem wymogów formalnych przez uczestnika i powoduje 
wykluczenie uczestnika z udziału w konkursie.  

 
UWAGI KOŃCOWE: 
 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji regulaminu po uprzednim 
poinformowaniu o tym uczestników. 

 
 
 
Regulamin obowiązuje od dnia 4 stycznia 2017 roku. 


