
Regulamin Konkursu „ Śladami historii lokalnej – szlak turystyczny” 

Konkurs przeprowadzony zostanie według zasad określonych w niniejszym Regulaminie. 

Przedmiotowe postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych [Dz.U.z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.]. 

 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1. Regulamin określa: cele Konkursu, warunki uczestnictwa w Konkursie, zasady ogłaszania, 

kryteria, sposób oceny oraz sposób informowania o Konkursie i jego warunkach. 

2. Konkurs jest ogłoszony przez Wydział Historii i Archeologii UMCS (dalej: Organizator 

Konkursu) 

3. Postępowanie konkursowe, w oparciu o przepisy niniejszego Regulaminu, przeprowadza 

Komisja Konkursowa powołana przez Dziekana Wydziału Historii i Archeologii UMCS.  

4. Nad merytorycznym przygotowaniem Konkursu z ramienia Uniwersytetu czuwa Dziekan 

Wydziału Historii i Archeologii UMCS.  

 

II. ORGANIZATOR, CEL I ADRESACI KONKURSU 

1. Organizator Konkursu: 

Wydział Historii i Archeologii UMCS 

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a 

20 – 031 Lublin 

Centrum Promocji UMCS  

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 

20 – 031 Lublin 

Kontakt do organizatorów Konkursu: 

Małgorzata Kołacz-Chmiel: malgorzata.kolacz-chmiel@mail.umcs.pl 

Małgorzata Nossowska: malgorzata.nossowska@mail.umcs.pl 

2.  Celem Konkursu jest propagowanie wśród młodzieży wiedzy o historii i atrakcjach 

turystycznych województwa lubelskiego, a także zwrócenie uwagi na dziedzictwo historyczne 



regionu i jego pozostałości w formie zabytków, miejsc pamięci, tradycji ustnej i kultury 

ludowej. 

3. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację warunków określonych w niniejszym 

Regulaminie. 

2. Zgłoszenia uczestników (obejmujące: imię i nazwisko ucznia, nazwę szkoły, imię i nazwisko 

nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna) będą przyjmowane w terminie do 15 marca 2023 r. 

do godz. 15.00 drogą elektroniczną na adres: malgorzata.kolacz-chmiel@mail.umcs.pl 

Zgłoszenie zostanie potwierdzone przez organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail, nie 

później niż do dnia 16 marca 2023 r. 

3. Wszystkie osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781, z późn. zm.), w zakresie związanym  

z przeprowadzeniem Konkursu.  

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie Komisji Konkursowej, a także członkowie 

ich rodzin. Za członków rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków  

i osoby przysposobione 

5. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą uwzględniane.  

6. Uczestnik biorący udział w Konkursie oświadcza, że jest autorem przesłanej pracy  

i oświadcza, że praca jest wolna od wad prawnych oraz nie jest obciążona prawami osób 

trzecich.  

7. Przesłanie przez Uczestnika pracy konkursowej oznacza udzielenie Organizatorowi 

nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z utworu przez Organizatora wraz z prawem 

do udzielenia dalszej sublicencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących 

polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, utrwalenie  

i zwielokrotnienie w prasie, za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu 

magnetycznego, nośnika elektronicznego, nieograniczone rozpowszechnianie w sieci telefonii 
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komórkowej, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, 

wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie, w tym również w działaniach marketingowych  

i reklamowych oraz modyfikacja utworu konkursowego. 

IV. PRZEBIEG KONKURSU 

1. Zgłoszeni uczestnicy przygotowują autorski projekt szlaku turystycznego w oparciu  

o lokalne dziedzictwo historyczne i kulturowe. Przedstawiona do oceny praca konkursowa 

powinna dotyczyć tzw. „małej ojczyzny”, czyli własnej miejscowości, gminy lub dzielnicy 

miejskiej, ewentualnie obszarów z nimi sąsiadujących.  

2. Proponowany szlak powinien składać się co najmniej z 5 punktów przystankowych,  

w miejscach wartych odwiedzenia i powiązanych ze sobą tematycznie. Koniecznym 

warunkiem jest dostępność turystyczna tych miejsc oraz możliwość dotarcia do nich 

istniejącymi drogami (samochodowe, polne, leśne). Należy określić rodzaj proponowanego 

szlaku (np. pieszy, rowerowy, samochodowy) i dostosować do niego odległości pomiędzy 

poszczególnymi punktami na trasie. 

3. Praca powinna zawierać propozycję nazwy szlaku turystycznego, opis punktów 

przystankowych (z uwzględnieniem ich atrakcyjności, znaczenia historycznego i/lub 

kulturowego), czas potrzebny na jego przejście/przejechanie oraz odległości pomiędzy 

poszczególnymi punktami. Dodatkowym atutem może być też prezentacja szlaku w postaci 

fotograficznej i graficznej (szkic, mapa).  

4. Praca konkursowa może być w formie pliku tekstowego, prezentacji multimedialnej lub 

filmu. Tekst powinien być sformatowany według poniższych zasad: czcionka 12, Times New 

Roman, interlinia 1,5. Praca pisemna powinna zostać nadesłana w postaci niemodyfikowalnego 

pliku PDF. Materiał fotograficzny, mapy, ilustracje powinny zostać dodane w dowolnym 

formacie do pliku zawierającego opis szlaku. Prezentacja powinna zostać przygotowana  

w programie Power Point, a film w formacie mp4 na płycie DVD lub pamięci przenośnej 

(USB). 

5. Pracę opatrzoną imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz nazwą szkoły należy przesłać na 

adres: malgorzata.kolacz-chmiel@mail.umcs.pl 

6. Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2023 r. 
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7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 31 maja 2023 r., a jego wyniki zostaną przekazane 

uczestnikom drogą mailową. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród oraz wyróżnień 

odbędzie się podczas Dnia Historyka.  

V. KOMISJA KONKURSOWA 

1. Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursową. 

2. Komisja Konkursowa dokonuje oceny nadesłanych prac. 

3. Komisja Konkursowa kontroluje prawidłowość przebiegu Konkursu, dokonuje oceny  

i przeprowadza Konkurs oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia. 

4. Komisja Konkursowa oceniając prace będzie brała pod uwagę wiedzę, erudycję uczestnika 

Konkursu, jak również oryginalność oraz atrakcyjność turystyczną i zgodność nadesłanych prac 

z wytycznymi ujętymi w części IV (pkt.1-6) Regulaminu.  

VI. NAGRODY 

W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa przyznaje: 

- atrakcyjne nagrody dla uczestników Konkursu, którzy zajęli I, II oraz III miejsce  

w Konkursie w formie kart podarunkowych do sklepu ze sprzętem turystycznym (I nagroda 

wartość karty 700 zł, II nagroda 500 zł, III nagroda 300 zł). 

- zestawy upominków i pamiątkowe dyplomy dla uczestników otrzymujących wyróżnienia. 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym warunki i zasady 

prowadzenia Konkursu. 

2. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia 

przez niego postanowień niniejszego Regulaminu, dobrych obyczajów, zasad współżycia 

społecznego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niekompletne, uszkodzone lub opóźnione 

zgłoszenia do Konkursu. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub 

nieprawdziwych danych skutkujących niemożliwością nawiązania kontaktu z uczestnikiem. 



5. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie 

na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany Regulaminu. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

  



Załącznik nr 1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Konkursie „Śladami 

historii lokalnej – szlak turystyczny” organizowanym przez Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie i przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie 

zapoznania się z Regulaminem. 

 

W związku z przystąpieniem do ww. Konkursu, ja, niżej podpisany oświadczam, że wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu oraz warunki opisane  

w Regulaminie Konkursu „Śladami historii lokalnej – szlak turystyczny” organizowanego 

przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.  

…………………………………………………. 

Imię, nazwisko uczestnika Konkursu 

na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1781, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

2016/679  z 27 kwietnia 2016r. w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) - RODO  (Dz.U.UE.L. 2016 r. poz. 119.1).  

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że:  

1. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) jest Administratorem Danych Osobowych 

Uczestników w zakresie związanym z realizacją Konkursu.  

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Konkursu.   

3. UMCS przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, w szczególności z polskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych  

i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: 

„RODO”).   

4. UMCS w ramach Konkursu zobowiązuję się do przestrzegania bezpieczeństwa, a także 

zachowania w tajemnicy danych osobowych Uczestników, w których posiadaniu znajdą się w 

związku z realizacją Konkursu.   



5. UMCS zapewnia ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem 

oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków 

technicznych lub organizacyjnych.   

6. Dane osobowe uczestników Konkursu mają charakter poufny i nie mogą być publikowane 

ani ujawniane osobom trzecim bez uzyskania od Uczestnika jego zgody (w formie pisemnej 

lub elektronicznej). Obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych ciąży na UMCS 

w okresie obowiązywania Konkursu oraz po jego rozwiązaniu lub wygaśnięciu i nie jest 

ograniczony w czasie.   

7. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

a także realizacji przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z wyznaczonym 

przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. W przypadku wystąpienia 

jakichkolwiek problemów lub wątpliwości w obszarze związanym z przetwarzaniem danych 

na UMCS, prosimy o kontakt: iod@mail.umcs.pl.   

 

Na podstawie Artykułu 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(dalej „Rozporządzenie”), Organizator informuje, iż: 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych (dalej „Administrator”) jest: 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5  

20-031 Lublin 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych można 

kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: iod@mail.umcs.pl. 

Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie  

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją Konkursu i 

Pana/Pani uczestnictwem w Konkursu oraz w celach związanych z rozpowszechnianiem informacji o 

Konkursie. 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest złożone przez Pana/Panią oświadczenie o wyrażeniu 

zgody na przetwarzanie danych osobowych (Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia). Posiada Pan/Pani 

prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy 

czym wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed 

jej cofnięciem. 

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane, jeśli okaże się to konieczne, następującym 

kategoriom odbiorców: (1) osobom upoważnionym przez Administratora, w tym jego pracownikom i 

współpracownikom, którzy będą mieć dostęp do Pana/Pani danych osobowych w związku z 

wykonywaniem powierzonych im obowiązków; (2) podmiotom przetwarzającym, którym zostanie 

zlecone przetwarzanie danych osobowych; (3) innym odbiorcom danych (np. współorganizatorom 



Konkursu, administratorom obiektów, w których organizowany będzie Konkurs, operatorom 

pocztowym, kurierom, kancelariom prawnym). 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu oraz związanego z nią 

procesu sprawozdawczego, przy czym Pana/Pani imię, nazwisko i wizerunek twarzy mogą być 

przetwarzane do czasu zakończenia rozpowszechniania przez Organizatora informacji o Konkursie. 

Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. 

Posiada Pan/Pani: 

(1) prawo żądania od Administratora: dostępu do Pana /Pani danych osobowych, sprostowania 

dotyczących Pana/Pani danych osobowych, które są nieprawidłowe, usunięcia Pana/Pani danych 

osobowych, ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych; 

(2) prawo otrzymać od Administratora dostarczone mu przez Pana/Panią dane osobowe i przesłać je 

innemu administratorowi, a także prawo żądania, aby Administrator przesłał te dane bezpośrednio 

innemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe; 

(3) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 


