
WARUNKI UCZESTNICTWA I REGULAMIN  XX (E-)PIKNIKU GEOGRAFICZNEGO                                                   

TARNÓW -  03-05.06.2020 R.  

 Organizatorzy :   Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika   w Tarnowie, Urząd Miasta 
Tarnowa, Małopolskie Centrum Doskonalenia nauczycieli ODN w Tarnowie , Instytut Geografii  Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie , Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ,  Tarnowskie 
Centrum Informacji ,  MERIDIAN – mapy i multimedia dla geografii, historii i biologii,  Klub Studencki  Bakałarz                     
w Krakowie  .  Patronat medialny : RDN MAŁOPOLSKA  
 
1.  Konkurs  fotograficzny  pt. „ŚWIAT – rozPOZNAJ nieZNANE”   który odbędzie się w dniach  03-05.06.2020 r.                                                                                              
zorganizowany jest w ramach  XX (E-)PIKNIKU GEOGRAFICZNEGO (zwanego  dalej  PIKNIKIEM ) . Jest on  skierowany 
do uczniów szkół podstawowych całej Polski , ale szczególnie z województw małopolskiego   i podkarpackiego .   
 
2.   W konkursie biorą udział -  indywidualnie - uczniowie szkół podstawowych ( w dowolnej liczbie) , pod 
warunkiem , że szkoła, do której uczęszczają Ci uczniowie, w terminie do 2 czerwca 2020 r. zgłosi e-mailowo               
chęć udziału w  Pikniku . Brak zgłoszenia szkoły do 2 czerwca 2020 r. dyskwalifikuje uczniów do udziału w konkursie. 
 
 3 Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać informacje: nazwa i adres  placówki,  nazwisko i  i imię nauczyciela 
geografii  ( lub innego przedmiotu) - koordynatora turnieju   z ramienia zgłaszającej się szkoły  ( UWAGA – nazwisk 
uczniów nie zgłaszamy- tylko szkołę)    Zgłoszenie na na adres emailowy: geopiknik.tarnow@gmail.com                             
TERMIN ZGŁOSZENIA  SZKOŁY - do dnia 02.06. ( wtorek) do godz. 12.00. 
 
4.  Zadaniem uczniów – na podstawie zdjęć z całego świata ( zdjęć autorstwa w/w wykładowców)  - będzie 
rozpoznanie obiektów i miejsc . Uczniowie po rozwiązaniu konkursu indywidualnie przesyłają karty odpowiedzi                 
( wraz z wypełnionymi i podpisanymi elektronicznie , przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika,  klauzulami: 
zgody i informacyjnej )  na email: geopiknik.tarnow@gmail.com   
 
5.Podanie danych uczniów w klauzulach jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwia udział dziecka w PIKNIKU. 

TREŚĆ KLAUZUL BĘDZIE DOŁĄCZONA DO KART ODPOWIEDZI! 

ZGODA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) NA UDZIAŁ UCZNIA W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM    PT. „ŚWIAT – rozPOZNAJ 

nieZNANE”   W DNIACH 03-05.06.2020 r.  W RAMACH  XX (E-)PIKNIKU GEOGRAFICZNEGO – zwanego  dalej  PIKNIKIEM  . 

1. Klauzula zgody 
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka. 
Nazwisko i imię : …… -  
Szkoła ( nazwa, adres)…- 
Klasa : ……- 
W celu realizacji PIKNIKU   Organizatorzy  Pikniku rejestrują  uczestników. Administratorem tych  danych jest  Zespół Szkół 
Ogólnokształcących i Technicznych ul. Brodzińskiego 9 w Tarnowie, celem przetwarzania danych osobowych w zakresie: imię                                              
i nazwisko, szkoła. 
Podanie danych uczniów jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwia udział dziecka w PIKNIKU. 
Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo ani terytorialnie.  
Niniejsze zezwolenie na rozpowszechnienie wizerunku, nie uprawnia do przekazania tej zgody na osobę trzecią lub jakąkolwiek firmę czy 
instytucję, za wyjątkiem podmiotów zaangażowanych w realizacji XX (E-)PIKNIKU GEOGRAFICZNEGO   W TARNOWIE  
Niniejszą zgodę będzie posiadać szkoła, która zobowiązuje się do przechowywania jej do czasu zakończenia etapu edukacyjnego mojego 
dziecka. Zgoda została sporządzona w dwóch egzemplarzach. Drugi egzemplarz zgody otrzymują rodzice lub prawni opiekunowie.                                  
2. Klauzula Informacyjna 
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) 
informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana dziecka danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących  Technicznych  ul. Brodzińskiego 9                      
w Tarnowie. 
2) Pani/Pana dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań PIKNIKU    i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
3) odbiorcami Pani/Pana dziecka danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
regulaminów oraz przepisów prawa, 
4) Pani/Pana dziecka dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, 
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5) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do treści danych dziecka oraz możliwości   ich poprawiania, sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych dziecka, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia 
danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dziecka, 
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania 
danych będzie skutkować odmową udziału ucznia w zawodach. 
7) Pani/Pana dziecka dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 
Elektroniczny podpis Rodzica/prawnego opiekuna …………….-  
! Brak klauzuli zgody, , potwierdzenia klauzuli  informacyjnej   jest równoznaczne   z wykluczeniem ucznia z uczestnictwa w turnieju.  
 

 
6. Przygotowanych jest 60 zdjęć ( po 20 zdjęć – od każdego wykładowcy). Za każde rozpoznane zdjęcie będą                         
2 punkty   ( 1punkt – nazwa państwa , 1pkt- nazwa obiektu, miejsca ). Łącznie będzie można zdobyć  120 pkt.                       
Finał  – termin  na rozpoznanie – będzie w dniach od 03.06.(środa) od godz. 12.00. do 05.06.(piątek) do godz. 12.00. 
(  tzn.  dnia 03.06. od godz. 12.00. umieścimy konkursowe zdjęcia na stronie Szkoły Szczepanika i stronie Pikniku).                                 
W konkursie sumowane  są punkty , ale w przypadku sytuacji spornych np. takiej samej ilości punktów wśród 
uczestników , o przyznaniu miejsca  decyduje termin przesłania emaila  z odpowiedziami.   
 
7. Organizatorzy  przyjmują wyłącznie -wypełnione karty odpowiedzi wraz z klauzulami – przesłane organizatorom 
na e-mail : geopiknik.tarnow@gmail.com   i TYLKO W DOŁĄCZONYCH  DO EMAILA – ZAŁĄCZNIKACH KART 
ODPOWIEDZI WRAZ Z  KLAUZULAMI (w WORD, PDF) .  
Brak wypełnionych klauzul z podpisami, brak wypełnionych  kart odpowiedzi ( a jedynie przepisane odpowiedzi do 
treści emaila ) , brak załączników karty odpowiedzi i klauzul -  będą równoznaczne z wykluczeniem ucznia                                             
z konkursu.  
 
8. Wysyłane karty odpowiedzi uczniowie podpisują NAZWISKIEM I IMIENIEM, MIEJSCOWOŚCIĄ , NAZWĄ PLACÓWKI 
W SKRÓCIE NP. SP ( czyli Szkoła Podstawowa ) i nazwa miejscowości  
     Wysyłane e-maile uczniowie podpisują w temacie : NAZWISKO I IMIĘ/MIEJSCOWOŚĆ/nazwa placówki w skrócie . 
W treści emaila nic nie wpisujemy.  
 
9. TERMIN PRZYJMOWANIA KART ODPOWIEDZI NA E-MAIL : geopiknik.tarnow@gmail.com   od 03.06.(środa) od 
godz. 12.00. do 05.06.(piątek) do godz. 12.00. Po tym terminie emaile z odpowiedziami będą odrzucane.  
 
10. Zasady przyznawania nagród  
CZĘŚĆ PIERWSZA – DOTYCZY UCZNIÓW  
a)  O wyłonieniu uczniów -  zwycięzców konkursu decydują punkty przyznane za prawidłowe odpowiedzi 
b)  W konkursie sumowane  są punkty , ale w przypadku sytuacji spornych - takiej samej ilości punktów wśród 
uczestników , o przyznaniu miejsca  decyduje termin przesłania emaila  z odpowiedziami.  
c) W innych  spornych przypadkach – decyzje podejmuje Komisja Konkursowa  

d) Organizator zwróci się w zwrotnej wiadomości wyłącznie do nagrodzonych uczestników XX (E-)Pikniku 
Geograficznego  i powiadomi  ich o nagrodach  
e) Rozstrzygnięcie konkursu  nastąpi do dnia 12.06.2020 r. W tym dniu o godz. 12.00. na stronie internetowej Szkoły 
Szczepanika ( www.zso.tarnow.pl) oraz stronie internetowej  XX (E-)Pikniku Geograficznego  zostaną opublikowane  
wyniki  konkursu , gdzie dla poszczególnych lokat zostaną podane jedynie nazwy szkół  , natomiast organizator                     
w zwrotnej wiadomości e-mailowej  powiadomi  uczestników tych szkół  o nagrodach .  
CZĘŚĆ DRUGA – DOTYCZY SZKÓŁ  
a)  Każda szkoła zgłoszona do Pikniku otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa . Warunkiem otrzymania dyplomu 
jest udział uczniów  w konkursie ze zgłoszonych szkół  
b) O wyłonieniu szkół  -  zwycięzców konkursu decydują 
- lokaty uczniów  
- liczba uczniów – uczestników konkursu z danej szkoły  
c)  Rozstrzygnięcie konkursu  nastąpi do dnia 12.06.2020 r. Dnia 12.06. (piątek) o godz. 12.00. na stronie 
internetowej Szkoły Szczepanika ( www.zso.tarnow.pl) oraz stronie internetowej  XX (E-)Pikniku Geograficznego  
zostaną opublikowane  wyniki  konkursu dla szkół  .  
 
11. Udział w konkursie oznacza zgodę jego uczestnika na warunki określone w niniejszym Regulaminie.  
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