
 

 

 

 

 

 

 

Regulamin i terminarz V Podkarpackiego Konkursu Turystycznego  

 

1. Organizatorem konkursu jest: 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie (ZSP1). 

 

2. Konkurs jest objęty Honorowym Patronatem: Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz  Prezydenta 

Miasta Krosna. 

 

3. Celem konkursu jest propagowanie wśród młodzieży zainteresowania walorami turystycznymi 

województwa podkarpackiego. 

 

4. Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie wysyłają do dnia 12 marca 2021 r. FORMULARZ 

ZGŁOSZENIOWY (Załącznik 1) drogą elektroniczną na adres: konkurs.podkarpacki@op.pl lub 

pocztą tradycyjną na adres: Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika,  

ul. Podkarpacka 16, 38-400 Krosno. 

 

5. Konkurs jest jedno-etapowy i przeprowadzony zostanie przez Organizatora w formie testu 

komputerowego na platformie www.testportal.pl w dniu 26 marca 2021 r.  

 

6. Dnia 24 marca 2021 r. Opiekunowie uczniów ze szkół zgłoszonych do konkursu otrzymają od 

Organizatora drogą e-mailową następujące informacje: 

- link do konkursu na platformie www.testportal.pl 

- godzinę rozpoczęcia konkursu 

- czas trwania konkursu 

 

7. Lista zwycięzców konkursu zostanie opublikowana 29 marca 2021 r. na stronie szkolnej 

Organizatora (www.zsp1.fc.pl) 

 

http://zsp1.fc.pl/pliki-artykuly/2020-21/konkurs%20turystyczny/formularz.pdf


8. Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody rzeczowe, które będą do odebrania w siedzibie 

Organizatora po 29 marca 2021 r. 

 

9. Informacje szczegółowe dotyczące tematu konkursu. 

Przez walory turystyczne należy rozumieć: 

 walory naturalne (przyrodnicze) oraz  

 walory antropogeniczne (będące wytworem pracy ludzkiej). 

 

Do walorów naturalnych zalicza się klimat (temperatura, opady, wiatry, ilość dni słonecznych, itp.), 

ukształtowanie powierzchni (orografia, sieć wodna, zalesienie, fauna i flora) oraz bogactwa naturalne 

(źródła wód mineralnych, inne).  

Do walorów antropogenicznych zalicza się: zabytki (wykopaliska, miasta, muzea, galerie, kościoły, 

pałace, zamki, inne), tradycje (zwyczaje, tradycje religijne, rzemiosło, folklor, kuchnia, inne) oraz 

osiągnięcia myśli technicznej, targi, wystawy. 

 

Organizatorzy konkursu zalecają następujące materiały źródłowe: 

„Podkarpacie” przewodnik po województwie – wyd. BOSZ 

 

10. Sekretariat konkursu: 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie,  

38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 16, tel.: 13 43 216 81, e-mail: konkurs.podkarpacki@op.pl 

Informacje o konkursie także na stronie internetowej szkoły: www.zsp1.fc.pl 

  

http://www.zsp1.fc.pl/


 

11. Ochrona danych osobowych.  

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, iż: 

 Administratorem danych osobowych uczestników etapu regionalnego i opiekunów jest Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie  

 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@netmol.pl 

 Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją i rozliczeniem udziału w konkursie, 

zapewnieniem bezpieczeństwa a także promocji szkoły w przestrzeni publicznej na podstawie  

art. 6 ust. 1 lit. a, c i f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia  

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 

 Odbiorcami danych uczestników etapu regionalnego i opiekunów są upoważnieni pracownicy 

Administratora. 

 Dane osobowe uczestników etapu regionalnego i opiekunów przechowywane będą przez okres niezbędny 

do rozliczenia konkursu a w pozostałych przypadkach do wycofania zgody. 

 Pełnoletni uczestnicy etapu regionalnego / rodzice uczestników niepełnoletnich i opiekunowie mają prawo 

do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie. 

 Pełnoletni uczestnicy etapu regionalnego / rodzice uczestników niepełnoletnich i opiekunowie mają prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o niniejszy regulamin a w pozostałych 

przypadkach dobrowolne. 

Każdy uczestnik pełnoletni / rodzic lub opiekun prawny uczestnika niepełnoletniego konkursu etapu regionalnego 

winien podpisać następujące zgody: 

Zgoda obowiązkowa (zgoda jest warunkiem udziału w konkursie) 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1  

im. J. Szczepanika w Krośnie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka* do celów 

związanych z organizacją i dokumentacją konkursu zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o Ochronie 

Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. 

Zgoda dodatkowa 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1  

im. J. Szczepanika w Krośnie moich danych osobowych i danych wizerunkowych/danych osobowych i danych 

wizerunkowych mojego dziecka* do celów związanych z promocją działalności oraz budowania pozytywnego 

wizerunku Administratora, w przestrzeni publicznej i w mediach zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego 

Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. 

*niepotrzebne skreślić 

…………………………………...  

podpis  

 

mailto:iod@netmol.pl

