
§1 Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem konkursu „Spacer po mojej Pradze” (dalej: Konkurs) jest Fundacja Zwalcz Nudę 

z siedzibą przy ul. Ludwika Kickiego 1/lokal U4, 04-373 Warszawa (dalej nazywana 

Organizatorem). 

2. Konkurs odbywa się w ramach projektu „U nas – na prawym brzegu” współfinansowanego ze 

środków miasta stołecznego Warszawy. 

3. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie autorskiej, w pełni oryginalnej trasy spacerowej po 

Starej, Nowej Pradze lub Kamionku i przeprowadzenie spaceru w roli przewodnika. 

4. Tekst Regulaminu będzie dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stronie internetowej 

Organizatora: https://zwalcznude.pl/u-nas-na-prawym-brzegu 

5. Fundatorem nagród jest Organizator. 

6. Konkurs „Spacer po mojej Pradze” jest organizowany na podstawie niniejszego regulaminu 

(dalej: Regulamin). W Regulaminie zostały określone zasady udziału w Konkursie, warunki 

uczestnictwa i wyłonienia Laureatów Konkursu.  

7. Celem Konkursu jest aktywizacja mieszkańców Pragi, integracja środowiska lokalnego, 

poszerzenie wiedzy o historii miasta i dzielnicy, stworzenie przestrzeni na dialog. 

 

§2 Warunki uczestnictwa w Konkursie: 

 

1. Konkurs jest przeznaczony dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną 

zdolność do czynności prawnych, bez względu na posiadane obywatelstwo lub miejsce 

zamieszkania. 

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, a także inne osoby biorące udział 

w przeprowadzeniu i przygotowaniu Konkursu.  

3. W Konkursie można wziąć udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest dokonanie 

zgłoszenia konkursowego w imieniu osób trzecich.  

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Związane z nim udostępnienie danych 

osobowych jest całkowicie dobrowolne.  

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik zapoznał się i 

akceptuje niniejszy Regulamin. 

 

§3 Zgłoszenia i przebieg Konkursu: 

1. Trasa spacerowa musi mieć oryginalny, w pełni autorski charakter.  

2. Zgłoszenie musi składać się z: autorskiej trasy spacerowej wraz z opisem wybranych miejsc, 

który uwzględni krótkie uzasadnienie ich wyboru. Prosimy o nadsyłanie ich w dwóch formach: 

pdf lub doc.  

3. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 marca 2022 roku. 

4. Opis trasy spacerowej nie może być dłuższy niż trzy strony maszynopisu znormalizowanego.  

5. Uczestnik może nadesłać maksymalnie dwie trasy spacerowe. 

6. Autorzy najciekawszych tras zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu, w którym będą 

musieli samodzielnie poprowadzić spacer po Nowej, Starej Pradze lub Kamionku. Spacer musi 

trwać 30 – 90 minut.  

7. Uczestnicy mają możliwość wirtualnego oprowadzania po trasie spaceru w formie filmiku.  



8. Filmiki mogą być nadesłane w formacie .mp4 lub .avi.  

9. Spacery odbędą się do 30 września 2022 roku.2 

10. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż zgłoszona trasa spacerowa wraz z opisem stanowią jego 

wyłączną własność i nie narusza praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa. 

11.  Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na podanie imienia i nazwiska w związku z publikacją 

wyników Konkursu, a także we wszystkich kanałach komunikacji stosowanych przez 

Organizatora, także na stronie internetowej Organizatora i w mediach społecznościowych. 

 

§4 Kryteria oceniania: 

1. O zakwalifikowaniu Uczestników do drugiego etapu decyduje Jury składające się z 

przedstawicieli lokalnych instytucji pozarządowych i rady programowej projektu „U nas – na 

prawym brzegu”.  

2. W drugim etapie zwycięzcę wyłonią uczestnicy spacerów. Każdy uczestnik zostanie poproszony 

o ocenę przeprowadzonego spaceru w skali od 1 do 4. Autorzy, którzy uzyskają trzy najwyższe 

wyniki, zostaną laureatami Konkursu.  

3. Wyróżniamy dwie kategorie nagród – za poprowadzenie spaceru stacjonarnego oraz za spacer 

wirtualny.  

4. Na ocenę uczestników spaceru wpływa dobór miejsc, merytoryczne przygotowanie 

przewodnika, autorski charakter, sposób prezentowania. 

5. Autorzy najciekawszych w obu kategoriach tras zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi o 

łącznej wartości 2000 zł. 

 

§5 Dane osobowe: 

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Konkursie jest Fundacja Zwalcz Nudę 

z siedzibą przy ul. Ludwika Kickiego 1/lokal U4, 04-373 Warszawa. 

2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email 

oliwia@zwalcznude.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w następującym zakresie: imię, nazwisko, 

adres email, numer telefonu. Dane Uczestników będą przetwarzane w celu: a) realizacji 

Konkursu – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy z 

art. 6 ust. 1 pkt b) RODO; b) wykonania obowiązków z przepisów prawa podatkowych w 

przypadku Laureatów Konkursu – podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) RODO; c) 

ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą 

prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora z art. 6 ust. 1 pkt f) 

RODO.  

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w Konkursie 

– bez podania danych osobowych zgłoszenie nie zostanie przyjęte. 

 

 

 



§6 Postanowienia końcowe: 

1. Organizator może wykluczyć Uczestnika, jeśli jego zgłoszenie będzie niezgodne z niniejszym 

Regulaminem lub narusza prawa autorskie osób trzecich.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez Uczestników 

Konkursu.  

3. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu 

upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do 

nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami 

niniejszego Regulaminu.  

4. Organizator nie odpowiada za ewentualną awarię serwerów informatycznych związaną z 

działaniami lub zaniechaniami osób i podmiotów trzecich. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. 

Informacje o zmianach zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora.  

6. W sprawach nieobjętych postanowieniami niniejszego Regulaminu decyzje podejmuje Zarząd 

Organizatora Konkursu.  

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych przez 

Uczestników.  

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie lub opóźnione otrzymanie od 

Uczestnika Zgłoszenia Konkursowego z przyczyn od nich niezależnych, w szczególności z 

przyczyn leżących po stronie administratora serwera.  

9. Pytania na temat Konkursu prosimy kierować na adres oliwia@zwalcznude.pl. 

 

  


