Regulamin konkursu „Warszawa z klasą – wycieczka z Marią”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Warszawa z klasą” (dalej „Konkurs”) jest Warszawska
Organizacja Turystyczna z siedzibą w Warszawie, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa (dalej: „Organizator”).
2. Konkurs jest ogłaszany i prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”).
3. Konkurs trwa od dnia 28.02.2022 r. , tj. od chwili zamieszczenia niniejszego regulaminu na portalu
www.wot.waw.pl do dnia 04.04.2022 r. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 7.04.2022 r.
Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia określonych wyżej terminów.
4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
5. Przez przystąpienie do Konkursu, przez które rozumie się dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w
§ 2 ust. 4 Regulaminu, opiekun klasy akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego
przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w Konkursie.
§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV – VII szkół podstawowych
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie najbliższej rodziny Organizatora.
3. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu projektu z jednej z niżej wymienionych form:
- pracy graficznej w formie rysunku, prezentacji, grafiki komputerowej,
- pamiętnika, kroniki, komiksu lub innej pracy edytorskiej,
- filmu o długości max. 2 minuty.
Motywem przewodnim Zadania powinno być hasło: „Warszawa z klasą” i kontekst Marii SkłodowskiejCurie, która urodziła się w Warszawie. Oraz przypadającej na ten rok rocznicy 155 lecia urodzin. Celem
Konkursu jest rozbudzeniu zainteresowania młodych odbiorców stolicą, w kontekście kultury, historii,
sportu i zabawy.
W przygotowaniu Zadania należy posiłkować się materiałami zamieszczonymi na stronie
https://odkrywajwarszawe.pl/dla-szkol/
A zwłaszcza materiałami na temat miejsc w Warszawie związanych z Marią Skłodowską – Curie.
Praca może być przygotowana indywidualnie przez uczniów, a następnie powinna zostać zebrana w
całość i w takiej formie (zbiorczego opracowania) będzie oceniana przez komisję konkursową.
Uczniowie nie mogą posługiwać się osobami trzecimi w przygotowaniu Zadania, w szczególności nie
może zlecić wykonania Zadania osobom, które zawodowo zajmują się tworzeniem treści edytorskich
czy nagrywaniem filmów.
4. W celu udziału w Konkursie opiekun klasy powinien przygotować wraz z klasą Zadanie oraz przesłać
je do Organizatora za pomocą kuriera, poczty lub wetransferem.
Zadanie z załączonym formularzem powinno być przesłane:

- na adres Organizatora ul. Podwale 13 , 00-252 Warszawa
- poprzez https://wetransfer.com/, na adres e-mail: office@wot.waw.pl
5. Jeden opiekun w imieniu klasy może zgłosić jedno Zadanie.
6. Zadania konkursowe zgłoszone po terminie nie będą oceniane przez powołaną przez Organizatora
Komisję konkursową (dalej „Komisja konkursowa”).
W skład Komisji konkursowej wejdą:
1.
2.
3.
4.

2 przedstawicieli WOT
Przedstawiciel sieci Accor/ORBIS
Przedstawiciel Organizatora turystyki
Przedstawiciel Stołecznego Biura Turystyki

7. Opiekun nagrodzonej klasy wyraża zgodę na opublikowanie zgłoszonego Zadania na profilach
mediów społecznościowych Organizatora na portalu Facebook, Instagram oraz w serwisach
www.wot.waw.pl; www.odkrywajwarszwe.pl,
8. Opiekun nagrodzonej klasy oświadcza, że z chwilą przyznania dla klasy Nagrody przez Komisję
konkursową udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na czas 3 lat,
nieodpłatnie licencji uprawniającej do wielokrotnego korzystania z Zadania jako całości, jak i jego
poszczególnych elementów i części.
9. Opiekun klasy – z chwilą udzielenia licencji, udziela Organizatorowi zezwolenia na korzystanie z
opracowań Zadania oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami,
10. Opiekun klasy oświadcza i odpowiada za to, iż dostarczone Organizatorowi Zadanie:
a) jest przejawem jego oryginalnej twórczości o indywidualnym charakterze,
b) nie narusza praw osób trzecich, w tym prawa do wizerunku osób trzecich, nie jest obciążone
prawami osób trzecich, osoby trzecie nie zgłaszają w tym zakresie żadnych roszczeń,
c) uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane, w tym zgodę na korzystanie z wizerunku
osoby trzeciej,
d) wyraża zgodę na korzystanie z wizerunku uczniów danej klasy.
11. W razie wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami skierowanymi do
Organizatora, Organizator poinformuje opiekuna klasy o takich roszczeniach, a opiekun klasy podejmie
niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z oceny Zadania, które jest sprzeczne z treścią
Regulaminu, z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.
§ 3. Zasady i warunki przyznawania Nagród oraz ich odbiór
1. Komisja konkursowa, wybierze – spośród Zadań spełniających wymogi jedno Zadanie na podstawie
kryterium kreatywności przekazu.
2. Komisja konkursowa sporządzi protokół konkursowy, w którym wskaże nagrodzonego Uczestnika
Konkursu. Protokół ten nie będzie podany do publicznej wiadomości.

3. Opiekun nagrodzonej klasy zostanie powiadomiony o tym fakcie drogą mailową w terminie do
15.04.2022 r.
4. Informacja o nagrodzonej klasie zostanie opublikowana przez Organizatora w sposób wskazany w §
2 ust. 7 Regulaminu w terminie do 18.04.2022 r.
§ 4. Nagrody w Konkursie
Nagrodą w konkursie jest 3 - dniowy pobyt w Warszawie dla zwycięskiej klasy ufundowany przez
Warszawską Organizację Turystyczną. Pobyt dotyczyć będzie jednego scenariusza wycieczki
wybranego spośród propozycji opracowanych przez WOT - https://odkrywajwarszawe.pl/scenariuszewycieczek-szkolnych/ https://wot.waw.pl/turystyczna-szkola/
Pobyt klasy zostanie zorganizowany w terminie uzgodnionym z Opiekunem nagrodzonej klasy.
§ 5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych zebranych na potrzeby Konkursu jest Organizator z siedzibą w
Warszawie, ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa.
2. Dane osobowe opiekuna klasy obejmujące imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej szkoły, adres
oraz adres e-mail opiekuna klasy:
1) podawane są dobrowolnie, jednakże są one niezbędne w celu udziału w Konkursie;
2) będą przetwarzane przez Administratora na potrzeby Konkursu, w szczególności w celu
rozstrzygnięcia Konkursu, przyznania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu.
3. Przystępując do udziału w Konkursie, opiekun klasy wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych przez Administratora w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności rozstrzygnięcia
Konkursu, przyznania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, oraz ewentualnych sporów mogących
wyniknąć ze stosunków objętych Konkursem.
4. Administrator przetwarza dane osobowe opiekuna klasy zgodnie z RODO oraz wydanych na jego
podstawie ustaw i aktów wykonawczych.
5. Dane osobowe opiekuna klasy będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia
Konkursu oraz przez okres przedawnienia roszczeń, jakie w związku z Konkursem mogą powstać.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest dostępny na portalu https://wot.waw.pl/turystyczna-szkola/, oraz na profilu
Facebook - https://www.facebook.com/WarszawskaOrganizacjaTurystyczna. W przypadku
jakichkolwiek pytań opiekun klasy może się kontaktować z przedstawicielem Organizatora pod
adresem e-mail: office@wot.waw.pl
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez opiekuna klasy niewłaściwych lub
nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających kontakt Organizatora z Uczestnikiem,
w szczególności w zakresie przyznania Nagrody.
3. Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Konkursu.
4. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego publikacji.

