OGÓLNOPOLSKI KONKURS

ORGANIZATOR
GODNY POLECENIA
R egu lamin
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w ramach kampanii
społecznej „ABC bezpiecznego wędrowania” ogłasza ogólnopolski
konkurs pt. „ORGANIZATOR GODNY POLECENIA” adresowany do
organizatorów imprez turystyki aktywnej .
I. Cel konkursu
1. Celem Konkursu jest wyłonienie sprawdzonych, godnych polecenia, wiarygodnych organizatorów imprez poszczególnych form turystyki aktywnej.
2. Konkurs ma za zadanie spopularyzować informacje o rzetelnych organizatorach imprez
turystyki aktywnej, którzy w swoich działaniach uwzględniają potrzeby turystów z różnych
grup wiekowych, w tym osób niepełnosprawnych, a przede wszystkim dbają należycie o ich
bezpieczeństwo.
II. Warunki uczestnictwa
1. Do konkursu można zgłaszać organizatorów imprez turystyki aktywnej zorganizowanych
w okresie pomiędzy 1 września 2016 roku a 30 sierpnia 2017 roku na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Organizatora imprezy do konkursu może zgłosić organizacja pozarządowa, stowarzyszenie
lub osoba fizyczna.
3. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
III. Zgłoszenia do konkursu
1. Zgłoszenia przyjmowane są tylko i wyłącznie na karcie zgłoszenia, która stanowi załącznik
do regulaminu.
2. Instytucja (osoba) zgłaszająca organizatora do konkursu musi dokonać wewnętrznej oceny
organizatorów imprez, gdyż może zgłosić po jednym organizatorze imprezy danej formy
turystyki (pieszej – nizinnej i górskiej, rowerowej, kajakowej, narciarskiej, konnej, żeglarskiej,
wycieczki krajoznawcze, imprezy na orientację, lub plenery fotografii krajoznawczej).
3. Wypełniona kartę zgłoszenia wraz z dokumentacją należy przesłać do 15 września 2017
roku (decyduje data stempla pocztowego lub przesyłki kurierskiej) na adres:
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Zarząd Główny
ul. Senatorska 11,
00-075 Warszawa
z dopiskiem: Konkurs „Organizator Godny Polecenia”
4. Karta zgłoszenia udziału w Konkursie „ORGANIZATOR GODNY POLECENIA” jest do
pobrania ze strony www.tlp.pttk.pl.
IV. Kryteria oceny
1. Do oceny zgłoszeń zostanie powołana specjalna Komisja Konkursowa, która w terminie do
10 października 2017 roku dokona oceny zgłoszeń.

2. Ocenie będą podlegały:
1) regulamin imprezy (zapisy) i jego dostępność (wersja papierowa, Internet, plakat itp.) ,
2) uczestnicy (liczba, adresaci imprezy: młodzież szkolna, młodzież akademicka,
rodziny, seniorzy i osoby niepełnosprawne i inni),
3) edycyjność przedsięwzięcia,
4) kwalifikacje osób stanowiących komitet organizacyjny (posiadanie specjalistycznych
uprawnień),
5) działania promocyjne (informacje przed i po imprezie, gdzie zamieszczane?),
6) materiały promocyjne dla uczestników (znaczek okolicznościowy, pieczątka, itd.),
7) przebieg imprezy (w tym program towarzyszący m.in. konkursy, gry, zabawy, itd.),
8) inne działania związane z imprezą (fotorelacje itp.).
V. Wyniki
1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.tlp.pttk.pl do 15 października
2017 roku.
VI. Nagrody
1. Najlepsi organizatorzy imprez wyłonieni przez Komisję Konkursową otrzymają tytuł
„ORGANIZATOR GODNY POLECENIA” wraz z certyfikatem potwierdzającym jego nadanie,
a także naszywki żakardowe dla kadry organizującej wyróżnioną imprezę.
2. Dzięki współpracy PTTK z marką outdorową Regatta Polska organizator kolejnej edycji
wyróżnionego przedsięwzięcia będzie mógł zakupić nagrody dla uczestników po
preferencyjnych cenach.
3. Wręczenie wyróżnień odbędzie się 22 października 2017 roku podczas Targów
Turystycznych World Travel Show 2017 w Nadarzynie.
VII. Postanowienia końcowe
1. Przysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
a) wykorzystanie przesłanych materiałów przez organizatora Konkursu do promocji
turystyki aktywnej zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.
b) przetwarzanie przez organizatora, na potrzeby konkursu wszelkich informacji zgodnie
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
3. Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów na konkurs.
4. Organizator konkursu nie jest zobligowany do uzasadnienia werdyktu.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu
„ABC bezpiecznego wędrowania – kampania informacyjno-edukacyjna”
dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

