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1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1.  Organizatorem Konkursu jest Polska Organizacja Turystyczna, 
 ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa (Organizator).

1.2. Prace konkursowe należy złożyć w okresie 28.05 – 10.06.2021 r. w sposób opisany w punkcie 
3.2.

1.3. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej bonturystyczny.gov.pl oraz 
przesłane do Uczestników konkursu.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba niepełnoletnia pod warunkiem udzielenia 
zgody na jej udział w Konkursie przez opiekuna prawnego. W takim przypadku opiekun 
prawny zobowiązany jest podpisać́ na formularzu konkursowym wszelkie oświadczenia 
i zgody w imieniu osoby niepełnoletniej. Odpowiedni formularz dostępny jest na stronie 
bonturystyczny.gov.pl.

2.2. Z udziału w Konkursie wyłączone są osoby, których rodzice lub opiekunowie prawni są 
pracownikami Organizatora.

2.3. Uczestnictwo w Konkursie polega na przesłaniu w formie określonej w pkt 3.2. maksymalnie 
30-sekundowego samodzielnie wykonanego filmu ukazującego atrakcyjne, ciekawe miejsce 
znajdujące się w regionie lub województwie zamieszkiwanym przez Uczestnika. Materiał musi 
być wykonany przez dziecko, które nie ukończyło 18. roku życia. Do projektu należy dołączyć 
skan oświadczenia złożonego przez rodzica lub opiekuna prawnego. 

2.4. Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się 
z Regulaminem. Uczestnictwo w Konkursie zgodnie z pkt. 2.3. powyżej oznacza akceptację przez 
Uczestnika wszystkich postanowień Regulaminu Konkursu.

2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn 
od niego niezależnych, m.in. awarii systemów teleinformatycznych.

2.6. Koszty związane z uczestnictwem w Konkursie nie będą Uczestnikom ani ich rodzicom 
lub opiekunom zwracane.
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3. ZASADY KONKURSU

3.1. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko oryginalne projekty wykonane osobiście przez dziecko 
poniżej 18. roku życia, nienaruszające cudzych praw autorskich i majątkowych, a także innych 
praw osób trzecich.

3.2.  Uczestnik zgłasza projekt do Konkursu przesyłając wideo poprzez portal wymiany plików 
Wetransfer, jako odbiorcę pliku wpisując: bon@pot.gov.pl z wiadomością elektroniczną 
o tytule „Konkurs – tytuł filmu, imię i nazwisko uczestnika”.

3.3. Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić jedną pracę konkursową – jeden film. Plik musi być opisany 
tytułem i imieniem i nazwiskiem autora pracy. 

3.4. Zgłoszony projekt musi być zapisany w formacie .mp4 lub innym powszechnie używanym 
formacie wideo. Filmy o niskiej jakości nagrania nie będą uwzględnianie w Konkursie.

3.5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dołączenie do pracy konkursowej skanu 
wypełnionego formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, zawierającego dane 
osobowe uczestnika/autora pracy i oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika/
autora pracy. Skany formularza winne być przesłane mailem na adres bon@pot.gov.pl 
Dokumentów zawierających dane osobowe nie należy przesyłać przez Wetransfer.

3.6. Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja w Konkursie polega na prawie 
Organizatora do niedopuszczenia do Konkursu, bez konieczności poinformowania o tym 
Uczestnika, projektów, które:

a) naruszają prawo obowiązujące w Polsce,
b) mogłyby naruszać prawa lub uczucia osób trzecich,
c) zawierają treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. 

teksty  zawierające  treści  obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści 
i przemocy),

d) są niskiej jakości technicznej (rozmazany obraz na filmie, szumy uniemożliwiające 
zrozumienie tekstu mówionego, itd.),

e) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.
3.7. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu w każdym czasie bez 

podania przyczyn.

4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, NAGRODY

4.1. Ocena nadesłanych filmów dokonywana będzie przez Komisję powołaną przez 
Organizatora, zgodnie z kryteriami opisanymi w pkt 4.2

4.2. Komisja oceniać będzie:

a) pomysłowość,

b) zgodność przekazu z tematyką,

c) walory promocyjne,

d) estetykę.

Dla każdego kryterium każdy z członków komisji przyzna oceny wg skali 0-5, gdzie „0” 
oznacza ,,zupełnie nie spełnia wymagań”” a ,,5” oznacza ,,doskonale spełnia wymagania”.

mailto:bon@pot.gov.pl
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4.3. Organizator wyłoni łącznie 16 laureatów konkursu, po jednym z każdego województwa. 
Każdy z nich otrzyma zestaw nagród, na które składają się akcesoria turystyczne. Ponadto 
lista laureatów zostanie opublikowana na portalach internetowych Polskiej Organizacji 
Turystycznej.

5. DANE OSOBOWE

5.1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych 
ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 
1000 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem 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 (tzw. RODO).

5.2. Klauzula informacyjna dla uczestników konkursu oraz ich opiekunów

5.2.1. Administratorem danych osobowych jest Polska Organizacja Turystyczna z siedzibą 
w Warszawie (00-613) przy ul. Chałubińskiego 8, a także, jako współodpowiedzialny 
za przetwarzanie danych osób korzystających z fanpage Polski Bon Turystyczny 
lub komunikatora Messenger, administrator portalu Facebook. Więcej informacji na temat 
przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod adresem https://www.facebook.
com/about/privacy/update

5.2.2. Dane kontaktowe

  Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 

• listownie na adres: Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8, 00-613 
Warszawa 

• przez e-mail: bon@pot.gov.pl

5.2.3. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować 
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 
z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować przez 
e-mail: dpo@pot.gov.pl

5.2.4. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane będą przetwarzane w celu:

• Organizacji Konkursu na podstawie wyrażonej zgody;

•Realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Polskiej Organizacji Turystycznej, 
w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom 
i przestępstwom gospodarczym czy zapewnienie bezpieczeństwa środowiska 
teleinformatycznego a także korzystanie z zestawień i statystyk przygotowywanych przez 
portal Facebook;

•Udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane do Polskiej Organizacji Turystycznej 
poprzez adres mailowy lub korespondencyjnie - podstawą prawną przetwarzania jest 
prawnie uzasadniony interes Polskiej Organizacji Turystycznej polegający na możliwości 

https://www.facebook.com/about/privacy/update
https://www.facebook.com/about/privacy/update
mailto:bon@pot.gov.pl
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udzielania odpowiedzi osobom kontaktującym się z nią w stosunku do których Polska 
Organizacja Turystyczna jest odrębnym administratorem danych osobowych.

5.2.5. Odbiorcy danych

Odbiorcami będą dostawcy Polskiej Organizacji Turystycznej w zakresie usług obsługi m.in. 
prawnej, informatycznej, przesyłek kurierskich lub pocztowych.

5.2.6. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Polską Organizację Turystyczną przez okres 
niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania (w tym do wycofania Twojej 
zgody) lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych a w 
przypadku jego braku przez okres niezbędny do obrony przed roszczeniami.

5.2.7. Prawa osoby, której dane dotyczą

Masz prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia 
lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich 
danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu, posiadasz prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Przysługuje Ci 
również prawo do wycofania zgody w każdym momencie w ramach przetwarzania na jej 
podstawie. Posiadasz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 
się ochroną danych osobowych. Polska Organizacja Turystyczna może zrealizować Twoje 
uprawnienia w zakresie, w jakim posiada takie techniczne możliwości.

5.2.8. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych w ramach udziału w konkursie jest dobrowolne. Brak podania danych 
może uniemożliwić udział w konkursie a także przyznanie i przekazanie nagrody.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.2. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie www.bonturystyczny.gov.pl oraz w siedzibie 
Oddziału zamiejscowego Polskiej Organizacji Turystycznej w Wieliczce, ul. Janińska 32, 32-
020 Wieliczka.

6.3. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail Konkursu: bon@pot.gov.pl

6.4. Odpowiedzi na ewentualne pytania będą zamieszczone na stronie bonturystyczny.gov.pl.

6.5. Naruszenie postanowień Regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego 
wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.

6.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego

mailto:bon@pot.gov.pl
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Załącznik nr 1 

Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka na udział
W konkursie, które nie ukończyło 18 roku życia

 (miejscowość, data)

Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy dysponujący pełnią praw rodzicielskich

(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie na motyw promujący Polski Bon Turystyczny, 
organizowanym przez Polską Organizację Turystyczną, na zasadach określonych w Regulaminie konkursu 
i oświadczam, że zapoznałem/łam się z jego treścią i ją akceptuję.

Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca / prace* jest / są* wynikiem 
własnejtwórczości:

(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

i nie narusza/ją/ praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz nie została/y 
zgłoszona/e do innych konkursów o podobnej tematyce.

Wyrażam zgodę na:

przetwarzanie danych osobowych 

       

w celu realizacji konkursu przez organizatora:

tj. Polską Organizację Turystyczną ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

Poprzez zgłoszenie udziału w konkursie udzielam bezpłatnej licencji niewyłącznej na wielokrotne 
nieograniczone w czasie korzystanie z przekazanej pracy lub prac konkursowych w celu informacji, promocji 
oraz realizacji konkursu. 

Udzielenie licencji jest jednoznaczne z tym, iż przekazana praca konkursowa może zostać umieszczona 
na stronie internetowej Organizatora oraz wykorzystywana w materiałach informacyjno-promocyjnych 
z zachowaniem praw autorskich osobistych. Dla zachowania autorskich praw osobistych autora pracy 
konkursowej wystarczajace jest podanie imienia i wieku autora. 

(imię, nazwisko i wiek uczestnika konkursu)
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Licencja zostaje udzielona na następujących polach eksploatacji bezpośrednio związanych z zakresem 
udzielonej licencji: 

- rozpowszechniania pracy konkursowej w całosci lub w części bez ograniczeń czasowych i terytorialnych; 

- utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej w całosci lub w części techniką drukarską, reprograficzną 
lub cyfrową w nieograniczonej liczbie; 

- wprowadzania pracy konkursowej w całosci lub w części do pamięci komputera i zwielokrotniania techniką 
cyfrową.

Niezależnie od powyższego Organizator zastrzega sobie prawo do zawarcia odrębnej umowy dotyczacej 
wykorzystania całości lub fragmentu pracy nadesłanej w konkursie na cele zwiazane z realizają zadań 
Polskiej Organizacji Turystycznej związanych promocją Polskiego Bonu Turystycznego. 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Zgoda może zostać wycofana 
w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem aczkolwiek będzie skutokowało wykluczeniem 
z uczestnictwa w konkursie.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą obowiązku informacyjnego, zgodnie z art. 13

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 (RODO).

(czytelny podpis przedstawiciela ustawowego)
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