
                                

 

 

 

 

Regulamin Konkursu Turystycznego 

„Podróżuj lokalnie” 

01.02.2014-28.02.2014 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa. 

2. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem 

rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.  

3. Dostarczenie lub przesłanie opracowania  na konkurs wraz z oświadczeniem, o którym 

mowa poniżej (w zapisie 2.7 niniejszego regulaminu) jest równoznaczne z poddaniem się 

uczestnika procedurze regulaminowej konkursu.  

4. Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób zamieszkujących teren następujących gmin: 

Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów- Luborzyca, Liszki, Michałowice, Wielka Wieś, 

Zabierzów, Zielonki.  

5. Konkurs trwa do 28 lutego 2014 roku. 

 

2. OPRACOWANIE WYCIECZKI 

1. Każdy uczestnik musi zgłosić co najmniej jedno opracowanie wycieczki po terenie LGD 

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa. 

2. Opracowanie ma być kompleksową propozycją/ propozycjami pobytu 1- dniowego lub 2- 

dniowego dla turystów odwiedzających teren naszego LGD. Opracowanie musi zawierać 

trasę wycieczki wraz z opisem, co można na tej trasie zobaczyć ciekawego, informację na 

temat środka lokomocji, długości trasy, którą turysta ma do przebycia w ramach danej 

wycieczki, propozycję obiektów gastronomicznych, gdzie może zjeść posiłek na trasie 

oraz propozycję, gdzie może przenocować (w przypadku wycieczki 2-dniowej). 

Dodatkowym atutem opracowania będzie dokumentacja fotograficzna poszczególnych 

punktów na trasie, polecanych do odwiedzenia (zabytki, obiekty gastronomiczne).  



Poszczególne punkty wycieczki (zabytki, obiekty gastronomiczne, noclegowe) muszą 

zawierać współrzędne GPS.  

3. Zgłaszane opracowania mogą dotyczyć wycieczki w ramach 1 gminy, jednak preferowane 

są wycieczki, których trasa przebiega po terenie kilku gmin, które zostały wymienione  

w pkt. 1.4. 

4. Termin zgłaszania opracowań mija 28.02.2012 r. Za datę zgłoszenia uważa się datę 

wpłynięcia pracy konkursowej do siedziby Organizatora.  

5. Zgłaszane do konkursu opracowania należy przedłożyć w formie elektronicznej (płyty 

CD, e-mail), zapisane w dokumencie Word lub PDF wraz z następującym obowiązkowym 

opisem: 

tytuł konkursu, imię, nazwisko, adres, telefon oraz e-mail autora. 

6. Organizator Konkursu informuje uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą 

przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika 

Konkursu zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem 

postanowień niniejszego Regulamin. Każdy z uczestników ma prawo do wglądu swoich 

danych oraz ich poprawiania. 

7. Każde opracowanie musi zwierać dodatkowo podpisane przez autora opracowania 

oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu turystycznego 

„Podróżuj lokalnie” (oryginał lub skan). 

8. Opracowanie należy składać za pośrednictwem poczty e-mail 

(info@koronakrakowa.pl); bezpośrednio w Biurze LGD Stowarzyszenie Korona 

Północnego Krakowa lub przesyłać na adres: 

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa  

Raciborowice 126 

32-091 Michałowice  

Z dopiskiem/ tytułem e-maila: konkurs turystyczny „Podróżuj lokalnie”. 

 

3. HARMONOGRAM KONKURSU 

1. Nadsyłanie prac do 28.02.2014 r.  

2. Decyzja Jury oraz ogłoszenie wyników na stronie www.koronakrakowa.pl do dnia 

14.03.2014 r. 

 

 

 

http://www.koronakrakowa.pl/


 

4. NAGRODY 

1. Autorzy 3 najciekawszych opracowań otrzymają możliwość bezpłatnego uczestnictwa  

w 2- dniowym wyjeździe organizowanym przez LGD w okresie wiosenno- letnim  

w 2014r. 

2. Autorzy 10 najciekawszych opracowań otrzymają pakiet gadżetów od LGD. 

 

5. PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ 

1. Zgłoszenie opracowań do konkursu oznacza wyrażenie zgody na jego nieodpłatne 

wykorzystywanie do promocji LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa. 

Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania zgłoszonych do konkursu treści, 

umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej 

formie podając dane autora (imię i nazwisko). 

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie opracowania do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 

niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że opracowanie złożone na konkurs zostało 

wykonane osobiście.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane 

opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych 

informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.  

3. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników 

4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia okresu trwania konkursu lub do 

rozwiązania niniejszego konkursu bez podawania przyczyn.  

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

kodeksu cywilnego. 

 

 

    

 

 

 

 



                             

 
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu turystycznego „Podróżuj lokalnie” 
 

 
OŚWIADCZENIE 

Udzielam LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa niegraniczonej w czasie oraz 

nieodpłatnej licencji na zasadach określonych w niniejszym oświadczeniu złożonym przez 

mnie w dniu…………………………  

Dotyczy następującego opracowania: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

Data…………………………………. Czytelny podpis ………………………………….. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych powyżej moich danych osobowych przez LGD 

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa (administratora danych osobowych) ‐ 
organizatora konkursu „Podróżuj lokalnie” w celu przeprowadzenia konkursu, dalszego 

przetwarzania moich danych osobowych związanego z późniejszym wykorzystaniem 
przesłanych przeze mnie prac, a także dla zrealizowania prawnie  usprawiedliwionych celów 
LGD związanych z konkursem.  

Jestem świadomy, że moje dane osobowe będą przetwarzane przez LGD Stowarzyszenie 
Korona Północnego Krakowa z siedzibą w Raciborowice 126, 32-091 Michałowice zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i przysługuje mi 
prawo wglądu do moich danych oraz możliwość ich poprawiania. 
 

 
Data…………………………………. Czytelny podpis…………………………  

 


