
V  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 i obiektów miejskich, 

 pogłębianie wiedzy o ludziach związanych z historią i rozwojem miasta, 

 budzenie lokalnego patriotyzmu,  

 umiejętność korzystania z nowoczesnych źródeł przekazu, 

 
ZASADY UCZESTNICTWA: 
 

 Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych 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; 

 Warunkiem niezbędnym udziału w konkursie jest podanie wraz z odpowiedziami do 

pytań z pierwszej edycji: imienia i nazwiska, wieku, szkoły lub placówki, do której 

uczęszcza uczestnik konkursu, e-maila, z którego korzysta przy wysyłaniu odpowiedzi 

oraz loginu, pod którym będzie występował w konkursie; 
 Uczestnicy konkursu mogą do niego przystąpić w każdym etapie; 

 Wysyłając odpowiedzi w kolejnych etapach należy każdorazowo użyć loginu; 

 W wyznaczonych terminach w trakcie trwania konkursu na stronie internetowej 

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

10 ponumerowanych pytań związanych ze Szczecinem i jego okolicami; ponumerowane 

odpowiedzi należy wysyłać na adres: konkurspalac@gmail.com. 
 Uczestnicy konkursu mogą udzielić 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  15.10.18 r. 24.10.18 r. 
II  29.10.18 r. 07.11.18 r. 
III  12.11.18 r. 21.11.18 r. 
IV  26.11.18 r. 05.12.18 r. 
V  10.12.18 r. 19.12.18 r. 
VI  07.01.19 r. 16.01.19 r. 
VII  21.01.19 r. 30.01.19 r. 
VIII  11.02.19 r. 20.02.19 r. 
IX  25.02.19 r. 06.03.19 r. 
X  11.03.19 r. 20.03.19 r. 
XI  25.03.19 r. 04.04.19 r. 
XII  08.04.19 r. 17.04.19 r. 
XIII  25.04.19 r. 02.05.19 r. 
XIV  06.05.19 r. 15.05.19 r. 
XV  20.05.19 r. 27.05.19 r. 

 
 Wyniki wraz z loginami zostaną podane w formie tabelarycznej; 

 Pytania mogą być 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: 
 

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

szkoła podstawowa oraz szkoła ponadpodstawowa otrzymają nagrody rzeczowe  

w postaci artykułów turystycznych, książek, albumów i map. 

 
TERMINY I MIEJSCE: 
 

 Konkurs trwa od 15 października 2018 r. do 27 maja 2019 r. 

 Ostateczne wyniki konkursu zostaną podane 01 czerwca 2019 r.  

 Zgodę na przetwarzanie wizerunku i danych osobowych (załącznik do regulaminu) 

należy dostarczyć do 22 maja 2019 r. do Pracowni Turystyczno-Ekologicznej PM 

(godziny pracy na stronie internetowej PM) lub sekretariatu  

 Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się podczas zakończenia Leśnych Sobót  

dnia 15 czerwca 2019 r. 



UWAGI KOŃCOWE: 
 

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

 
 
Regulamin obowiązuje od dnia 08 października 2018 roku. 
  



 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH 
 
 

Działając jako opiekun prawny dziecka, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie art. 
81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, niniejszym wyrażam zgodę na 
rozpowszechnianie i wykorzystywanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, wizerunku i innych 
niezbędnych danych osobowych mojego dziecka w formie papierowej (tradycyjnej) i elektronicznej 
wraz z danymi identyfikacyjnymi, w tym imieniem i nazwiskiem, przez placówkę oświatową w celach 
promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych związanych z realizowanymi 
przez placówkę oświatową zadaniami. Zgoda obejmuje możliwość przetwarzania wizerunku poprzez 
jego kadrowanie i kompozycję. Mam świadomość tego, iż zgodę mogę wycofać w każdym czasie. 
 

 Imię i nazwisko dziecka   

 PESEL: 
 

 

 Wizerunek i dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: 
 
Udział w V  KONKURSIE  DLA  INTERNAUTÓW „ CZY ZNASZ SWOJE MIASTO? ” 

 

  
Udostępniania w Internecie, w tym na stronie internetowej placówki oświatowej, 
Portalu Edukacyjnym lub profilu placówki oświatowej, zamieszczania w 
materiałach promocyjnych, informacyjnych, audiowizualnych, broszurach, 
gazetkach, tablicach ogłoszeń, w związku z konkursami i innymi działaniami 
edukacyjno – oświatowymi 
  

  
  
ZEZWALAM / 

NIE 
ZEZWALAM 

  
  

  
Data podpisania: 
 

 
 
Obowiązek informacyjny zgodny z RODO: http://palac.szczecin.pl/rodo/ 

 
 
 
 

  ____________________________ 

[imię i nazwisko, podpis] 
 

 


