REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT ODZNAKI – PILOT WYCIECZEK PTTK

§1
Komisja Przewodnicka ZG PTTK ogłasza otwarty konkurs na projekt odznaki służbowej
kadry programowej Towarzystwa „PILOT WYCIECZEK PTTK”.
§2
Konkurs polega na zaprojektowaniu wzoru graficznego w/w odznaki, z uwzględnieniem
elementów obowiązkowych, określonych przez Komisję Przewodnicką ZG PTTK.
§3
Elementami obowiązkowymi, które są wymagane do umieszczenia w projekcie odznaki są:
- logo PTTK
- napis: Pilot Wycieczek
Dopuszcza się ewentualny napis także w językach obcych.
§4
Ustala się format odznaki w formie koła o średnicy maksymalnie do 55 mm.
§5
Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna. W przypadku osób niepełnoletnich,
lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych konieczna jest pisemna zgoda
rodziców lub opiekunów prawnych.
§6
Prace należy dostarczyć w formie elektronicznej na płycie CD, innym nośniku lub jako
załącznik do e-maila, w formie grafiki wektorowej lub innym pliku graficznym o wielkości
min. 300 x 300 pikseli.
Projekty odznaki należy przesyłać na adres: Komisja Przewodnicka ZG PTTK, ul. Senatorska
11, 00-075 Warszawa, lub elektronicznie na adres Przewodniczącej Komisji Przewodnickiej
mail skoniuszewska@interia.pl i Sekretarza Komisji Przewodnickiej- mail: joannalipinska1@wp.pl . Prace winny być opatrzone danymi kontaktowymi autora/autorów. Liczba
przesłanych projektów przez jednego autora jest dowolna.
§7
Autor zwycięskiego projektu wyraża zgodę na:
- nieodpłatne przeniesienie praw autorskich na KP ZG PTTK
- dowolne wykorzystanie projektu przez KP ZG PTTK

- podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania
autora
Komisja zastrzega sobie prawo wyróżnienia autora zwycięskiego projektu dyplomem
i ewentualnie nagrodą rzeczową.
§8
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzaniem Konkursu, a także
na publikację w środkach masowego przekazu imienia, nazwiska i miejscowości
zamieszkania w przypadku nagrodzenia zwycięskiego projektu.
Nieprzekraczalny termin składania projektów ustala się do dnia 10 sierpnia 2018 r. W
przypadku propozycji nadesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego. Prace złożone
po terminie nie będą rozpatrywane.

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) informuje się, iż:
1) administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze Zarząd Główny PTTK z siedzibą 00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11;
2) dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z udziałem w Konkursie na PROJEKT ODZNAKI –
PILOT WYCIECZEK PTTK, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a oraz b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
3) wizerunek przetwarzany będzie w celach związanych z promocją konkursu na PROJEKT ODZNAKI – PILOT
WYCIECZEK PTTK, w szczególności może być umieszczony w prasie drukowanej bądź na stronach

internetowych organizatora eliminacji lub instytucji współpracujących;
4) dane osobowe oraz wizerunek przechowywane będą do czasu wniesienia sprzeciwu;
5) podane dane osobowe będą umieszczone na liście uczestników, w protokole, komunikatach końcowych oraz
opublikowane w informacjach prasowych;
6) każdy uczestnik posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania;
7) uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - abi@pttk.pl

