
 

REGULAMIN  

Konkursu „Wiedzy o województwie małopolskim” 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu „Wiedzy o województwie małopolskim” (dalej zwany Konkursem) jest 

Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (dalej zwana Organizatorem). 

Merytoryczne wsparcie zapewnia Instytut Geografii UP oraz Polskie Towarzystwo 

Geograficzne, Oddział w Krakowie. 

2. Partnerami w organizacji konkursu są: Centrum Sportu i Rekreacji oraz Klub Bakałarz UP, 

Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A., Kuratorium Oświaty w Krakowie, Urząd Marszałkowski 

Województwa Małopolskiego. 

3. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez 

Uniwersytet Pedagogiczny i Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Pedagogicznego, 

Kopalnię Soli „Wieliczka” S.A. Pozostałe osoby otrzymają dyplom uznania potwierdzający 

udział w konkursie. Nauczyciele przygotowujący uczniów otrzymają dyplomy 

z podziękowaniami. 

4. Informacje o Konkursie, a w szczególności Regulamin  oraz Formularz Zgłoszeniowy będą 

publikowane na stronie internetowej www.bg.up.krakow.pl 

§1  

Zgłoszenia  

1. W konkursie może uczestniczyć trzech uczniów z każdej szkoły, reprezentujących daną 

placówkę, będących pod opieką nauczyciela i posiadających zgodę dyrektora szkoły na 

udział w konkursie.  

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie: 

 Elektronicznie wypełnionego formularza, dostępnego na stronie 

www.bg.up.krakow.pl, (w formie PDF, jpg) i wysłanie go na adres 

kulturabg@up.krakow.pl  lub dostarczenie osobiście do Biblioteki Głównej UP przy 

ul. Podchorążych 2, pok. nr 61, 

 zgody uczestników – uczniów, którzy ukończyli 16 rok życia na przetwarzanie ich 

danych osobowych lub zgody opiekunów prawnych na przetwarzanie danych 

osobowych uczestników-uczniów, którzy nie ukończyli 16 roku życia (obligatoryjne); 

 zgody nauczycieli- opiekunów uczestników konkursu na przetwarzanie ich danych 

osobowych (obligatoryjne); 

 Zgody– nauczycieli opiekunów uczniów na przetwarzanie ich danych osobowych 

w celu informowania o innych projektach edukacyjno-kulturalnych organizowanych 

przez Uczelnię (zgoda jest dobrowolna). 

3. Zgłoszenia  do  udziału w  Konkursie przyjmowane są do 15 października 2019 r. 

mailto:kulturabg@up.krakow.pl


§2  

Organizacja i przebieg konkursu 

1. Konkurs odbędzie się w następujących dniach  

30 października 2019 r. (środa) g. 10:00  - 11.00 

na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie przy ul. Podchorążych 2 w AUDYTORIUM 

IM. W. DANKA (I p.)  

2. Konkurs ma charakter jednoetapowy. W przypadku większej liczby chętnych 

w poszczególnych szkołach o wyborze uczestników decyduje nauczyciel odpowiedzialny za 

przygotowanie uczniów do konkursu. Konkurs ma charakter testowy. Polega na sprawdzeniu 

wiedzy geograficznej o woj. małopolskim wraz z rozpoznaniem obiektów przyrodniczy, 

kulturowych przedstawionych na fotografiach.  

3. W przypadku uczestników z dysfunkcją narządu wzorku, dopuszcza się uczestniczenie 

w konkursie 1 osoby wspomagającej (przewodnika). Nauczyciele są zobowiązani zgłosić 

fakt Organizatorowi najpóźniej  1 tydzień przed terminem konkursu. 

4. W skład komisji jurorów wchodzą pracownicy Instytutu Geografii UP oraz Polskiego 

Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie 

5. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna. 

6. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi bezpośrednio po konkursie tj. 

30.10.2019 r. (środa) ok godz. 13:30, w Auli Głównej, (I p. vis a vis Audytorium Danka). 

Wyniki zostaną również opublikowane na stronach internetowych:  

www.bg.up.krakow.pl, www.geografia.up.krakow.pl 

7. W dniu wręczenia nagród tj. 30 października  2019 r (środa )  

w godz. 11:15 – 13:15 odbędą się wykłady  dla uczniów szkół średnich. Nauczyciele 

wyrażający chęć udziału w w/w prelekcjach proszeni są o przesłanie informacji na adres: 

kulturabg@up.krakow.pl. (Podczas sprawdzania prac przez komisję, uczniowie będą 

uczestniczyli w prelekcjach). Tematyka wykładów zostanie przesłana na adres e-mail 

wskazany w formularzu zgłoszeniowym. 

8. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do okazania legitymacji szkolnej przed rozpoczęciem 

konkursu. 

9. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.bg.up.krakow.pl 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o 

zwycięzcach konkursu, całości bądź fragmentów prac konkursowych. 

11. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają 

przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. 
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§3  

Literatura i źródła internetowe 

1. Atlas Polski, 2002, R. Mydel (red.), t. 2, Województwa, rozdz. o woj. małopolskim, str. 108-

129, Wyd. Fogra, Kraków 

 

2. Baturo I., Bzowski K., 2015, Małopolska: Małopolska Trasa Światowego Dziedzictwa 

UNESCO, Departament Turystyki, Sportu i Promocji Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego. Zespół ds. Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej: 

Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków.  

http://pliki.visitmalopolska.pl/20160613/unesco2016_pl_int.pdf   

3. Bzowski K., 2015, Małopolska: muzea, Departament Turystyki, Sportu i Promocji Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Zespół ds. Regionalnego Systemu 

Informacji Turystycznej: Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków.  

http://pliki.visitmalopolska.pl/DL_muzea_2015_pl_int.pdf  

 

4. Bzowski K., 2015, Małopolska: na weekend, Departament Turystyki, Sportu i Promocji 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Zespół ds. Regionalnego Systemu 

Informacji Turystycznej: Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków. 

http://pliki.visitmalopolska.pl/Weekend_2015_pl_int.pdf  

5. Jaroszewski W., (red. naukowy), Słownik geologii dynamicznej, Wydawnictwa 

Geologiczne, Warszawa 1985, ISBN 83-220-0196-7, s. 148 

 

6. Mościcki B., Beskid Sądecki i Małe Pieniny. Pruszków: Oficyna Wyd. „Rewasz”, 2007. 

ISBN 978-83-89188-65-6. 

 

7. Ptaszycka-Jackowska D., (red.), 2005, Światy Babiej Góry, BPN, Zawoja   

 

8. Skrzydłowski T., 2017, Przewodnik przyrodniczy po Tatrach Polskich, TPN, Zakopane 

9. Tom 31-32 czasopisma Folia Geographica, ser. Geographica-Oeconomica, 2000-2001, Wyd. 

PAN w Krakowie.  

10. Rocznik Statystyczny Województwa  Małopolskiego, 2018. US. Kraków 

https://krakow.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-

wojewodztwa-malopolskiego-2018,8,15.html 

11. Województwo małopolskie 2018. 

https://www.malopolska.pl/file/publications/WM2018_internet.pdf 
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§4  

INFORMACJA 

o przetwarzaniu danych osobowych 

przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

w ramach „Konkursu wiedzy o województwie małopolskim”. 

 

Na podstawie art. 13 (lub/i) 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  

(Dz. U. UE L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r. – dalej: RODO lub Rozporządzenie), informujemy, 

że: 

I. Administrator Danych Osobowych: 

Administratorem Danych Osobowych Uczestników „Konkursu wiedzy o województwie 

małopolskim” jest Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (adres: ul. Podchorążych 2,  

30-084 Kraków, strona internetowa: www.up.krakow.pl). Z administratorem danych osobowych 

można kontaktować się poprzez adres e-mail: info@up.krakow.pl lub pisemnie na adres 

korespondencyjny wskazany w zdaniu pierwszym. 

II. Inspektor Ochrony Danych: 

Uczestnicy, Opiekunowie Prawni Uczestników lub Opiekunowie Faktyczni Uczestników – 

Nauczyciele mogą skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony 

Danych w sprawach dotyczących: przetwarzania danych osobowych, korzystania  

z praw dotyczących przetwarzania danych osobowych, pisząc na adres elektroniczny 

iod@up.krakow.pl, lub adres Administratora Danych, wskazany w pkt I. 

III. Cele przetwarzania danych osobowych: 

Uczelnia  przetwarza dane osobowe w ramach: 

a) wykonywania czynności zgodnie z udzieloną przez uczestników i opiekunów prawnych 

zgodą - art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia (UE) w celu: 

 organizacji i realizacji „Konkursu wiedzy o województwie małopolskim”, 

 wykonania i opublikowania materiałów dokumentujących przeprowadzenie konkursu, w 

tym wręczenia nagród (zdjęcia, nagrania);  

 w celach kontaktowych (ustalenia szczegółów organizowanego konkursu  

lub w przypadku wyrażenia zgody na przyszłość: informowania o planowanych innych 

tego typu przedsięwzięciach w kolejnych latach). 

 

IV. Odbiorcy danych osobowych: 

Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom publicznym uprawnionym do 

przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa 

oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z 

wykonywaniem powierzonego im zadania. Ponadto odbiorcami danych osobowych uczestników we 

wskazanym zakresie będą: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (imię i nazwisko, 

szkoła), Kuratorium Oświaty w Krakowie (imię i nazwisko, szkoła) 
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V. Okres przechowywania danych osobowych uczestników:  

Dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia (UE),  

tj. odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach organizacji i realizacji Konkursu 

będą przetwarzane maksymalnie przez okres 2 lat od wyrażenia zgody lub do czasu jej odwołania. 

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji 

o kolejnych przedsięwzięciach, dane będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. „Oświadczenia 

o wycofaniu zgody” należy przesłać na adres korespondencyjny Administratora danych z 

dopiskiem „Ochrona danych osobowych”  

lub na adres poczty elektronicznej: info@up.krakow.pl. 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Uczestnicy, Opiekunowie Prawni Uczestników, Opiekunowie Faktyczni Uczestników  

- Nauczyciele mają prawo do: 

 dostępu do swoich danych (informacji o przetwarzanych przez Administratora Danych), w 

tym uzyskania kopii danych. Prawo będzie realizowane w zakresie technicznie i prawnie 

możliwym, 

 sprostowania (poprawiania danych, gdy są niezgodne z stanem rzeczywistym), 

 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych prawem. 

 Ponadto, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych Uczestnicy mają prawo do 

jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które 

miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

Zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędnym warunkiem 

udziału w przygotowaniu i realizacji „Konkursu wiedzy o województwie małopolskim”  

(w tym przeprowadzanej rekrutacji). 

VII. Instytucja nadzorcza w zakresie danych osobowych: 

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. Uczestnicy/Opiekunowie Prawni Uczestników/Opiekunowie Faktyczni - Nauczyciele, 

w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, mają 

prawo wniesienia skargi do ww. organu nadzorczego. 

 

§5 Postanowienia końcowe 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 

2. Wysłanie zgłoszenia udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 

3. Informacji dot. konkursu udziela: 

Karina Olesiak,  

Stanowisko ds. projektów kulturalno-edukacyjnych i współpracy,   

tel. 12 662-63-63, kom. 693-662-349 

e-mail: karina.olesiak@up.krakow.pl 

e-mail: kulturabg@up.krakow.pl. 
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