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REGULAMIN KONKURSU 
„Wspomnienia o przewodnikach turystycznych” 

 
 

§ 1.  Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem konkurs jest Zarząd Główny PTTK, Krajowy Samorząd Przewodników 
Turystycznych PTTK oraz Komisja Przewodnicka ZG PTTK.  

2. Konkurs ten realizowany jest w ramach „Roku Przewodników Turystycznych”, którym został 
ogłoszony przez ZG PTTK rok 2013. 

3. Konkurs trwa od 15.04 do 31.10.2013 r. 
4. Przedmiotem konkursu są:  

 wszelkie wspomnienia i opracowania, dotyczące doświadczeo i przeżyd przewodnickich oraz 
działalności przewodnickiej, obejmujące dawne lata, jak i czasy współczesne, 

 wspomnienia przewodników o nauczycielach i mistrzach przewodnikach, przewodnikach au-
torytetach, pasjonatach, których podziwia się za pracę i działalnośd przewodnicką, 

 wspomnienia uczniów (dzieci i młodzieży) o ich najlepszych przewodnikach turystycznych na 
wycieczkach szkolnych, 

 wspomnienia osób dorosłych, uczestników wycieczek krajowych i zagranicznych o ich najlep-
szych przewodnikach prowadzących te wycieczki.  

 
§ 2.  Uczestnicy konkursu 

 
1. W konkursie mogą brad udział: 

 I kategoria – przewodnicy, członkowie Kół, Klubów i Oddziałów Przewodnickich PTTK, 
członkowie PTTK i inne osoby dorosłe spoza PTTK, 

 II kategoria – uczniowie szkół podstawowych, 

 III kategoria – uczniowie szkół gimnazjalnych, 

 IV kategoria – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 
2. Opracowania mogą byd pracą zbiorową i mied więcej niż jednego autora (ale nie więcej niż 

5 osób).   
 

§ 3.  Zasady konkursu 
 

1. Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje poprzez nadesłanie pracy drogą elektroniczną, 
pocztową lub osobiście w terminie do 31.10.2013 r. (decyduje data stempla pocztowego). 

2. Prace należy: 

 przesład pocztą na adres: Zarząd Główny PTTK, Komisja Przewodnicka, ul. Senatorska 11,  
00-075 Warszawa,  

 przesład pocztą elektroniczną na adres: joanna.kosnik@pttk.pl  

 składad w siedzibie Zarządu Głównego PTTK, Warszawa, ul. Senatorska 11, pok. 18, II p.  
3. Konkurs polega na przygotowaniu pracy w formie reportażu, opowiadania, rozprawki lub eseju. 

Dopuszcza się ilustracje swoich prac w postaci załączonego albumu lub prezentacji komputero-
wej na płycie CD lub DVD.   
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4. Autorzy mogą nadesład kilka prac. 
5. Przesłane prace nie podlegają zwrotowi.  
6. Wszystkie praca powinny byd podpisane: imieniem i nazwiskiem autora/ów, adresem do 

korespondencji, numerem telefonu i adresem e-mail.  
Ponadto: 

 członkowie PTTK podają nazwę Oddziału PTTK, do którego należą, a przewodnicy PTTK 
dodatkowo nazwę Koła lub Klubu Przewodnickiego, 

 młodzież szkolna podaje nazwę i adres szkoły oraz klasę do której uczęszcza. 
7. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna in-

terpretacja należy do organizatorów konkursu. 
8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania 

prac w całości lub części dla promocji konkursu w następujących polach eksploatacji: druku w 
dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych 
formach utrwaleo nadających się do rozpowszechniania. 

9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na prze-
twarzanie przez organizatora ich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu (ustawa 
o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. Nr 133, poz 833 z póź. zm.). 

 

§ 4.  Nagrody 
 

1. Organizatorzy Konkursu powołają jury konkursu, które dokona wyboru najciekawszych prac 
w poszczególnych kategoriach wiekowych. 

2. Decyzje jury są ostateczne.  
3. Organizatorzy przewidzieli nagrody rzeczowe dla 3 najciekawszych prac w każdej kategorii 

wiekowej.   
4. Przewiduje się możliwośd opublikowania prac nadesłanych na konkurs na łamach „Gościoca” 

i w Internecie. 
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian redakcyjnych (np. skrótów) w nad-

syłanych pracach. 
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.przewodnicy.pttk.pl 
 
 

§ 5.  Postanowienia końcowe 
 

1. Termin rozstrzygnięcia konkursu – do 30 listopada 2013 r. 
2. Przewidywany termin spotkania laureatów i wręczenie nagród – 15.12.2013 r. w Warszawie 

w Muzeum Sportu i Turystyki. 

http://www.przewodnicy/

