
 
 
 

 V ŚWIĘTOKRZYSKI
KONKURS WIEDZY

O LOTNICTWIE 
 

Regulamin Konkursu 

§1 Informacje ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Aeroklub Kielecki z siedzibą w Masłowie przy ul. Jana Pawła II 9. 

2. Celem Konkursu jest popularyzacja lotnictwa w regionie świętokrzyskim oraz zachęcenie młodzieży do
rozwijania zainteresowań w tym kierunku. 

3. Organizator Konkursu odpowiada za ocenę wyników Konkursu oraz prawidłowy jego przebieg. 

4. Organizator Konkursu uprawniony jest do: 

4.1.  Rozstrzygania wszelkich spraw związanych z przebiegiem Konkursu oraz interpretacji Regulaminu
Konkursu. 

4.2.  Dokonywania ocen wyników uczestników. 

4.3.  Przyznawania nagród. 

4.4.  Wykluczenia Uczestnika Konkursu. 

5. Zakres wiedzy to szeroko pojęte lotnictwo. 

§2 Organizacja konkursu 

1. Wszelkie  informacje  dotyczące  konkursu  dostępne  są  na  stronie internetowej
http://www.aeroklub.kielce.pl/     oraz w siedzibie organizatora. 

2. Do  konkursu  mogą  przystąpić  uczniowie  z  województwa  Świętokrzyskiego  w  wieku  14  –  20  lat.
Decyduje wiek w dniu 01.05.2020 r. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica
lub prawnego opiekuna.

3. Konkurs składa się z dwóch etapów: 

3.1. Etap I 

Aby  wziąć  udział  w  Etapie  I,  należy  udzielić  odpowiedzi  na  pytania  umieszczone  w  formularzu
dostępnym  na  stronie  internetowej   https://forms.gle/vwbX7XwbsSFtvK3B8
Termin nadsyłania prac konkursowych do I etapu upływa  08.03.2020 r. 

http://www.aeroklub.kielce.pl/


Praca powinna być samodzielna, dopuszczalne i wskazane jest korzystanie z informacji zawartych
w literaturze,  na  stronie  organizatora,  Internecie,  itp.  Do  oceny  uwzględniony  będzie  tylko
pierwszy formularz danego Uczestnika. 

3.2. Etap II

Etap II odbędzie się w siedzibie Aeroklubu Kieleckiego dnia 14 marca 2020 r. o godz. 12:00. Do Etapu
II kwalifikuje się 20 osób z najwyższym wynikiem z Etapu I.  Lista osób zakwalifikowanych zostanie
opublikowana na stronie konkursu do dnia  10 marca 2020 r.  Osoby zakwalifikowane do Etapu II
zostaną  powiadomione  również  drogą  mailową.  W  trakcie  Etapu  II  zabronione  jest  korzystanie
z wszelkich notatek, urządzeń elektronicznych oraz pomocy osób trzecich. 

3.2.1. Organizator  nie  zapewnia  transportu  na  miejsce  Etapu  II  oraz  nie  bierze
odpowiedzialności za szkody w jego trakcie powstałe.

§3 Nagrody 

1. Nagrody zostają przyznane w II Etapie konkursu. 

2. Nagrodami  w  konkursie  są  loty  zapoznawcze  szybowcem  oraz  Vouchery  w  postaci  zniżek,  które
można wykorzystać na Praktyczne Szkolenie Szybowcowe lub Samolotowe w Aeroklubie Kieleckim: 

Miejsce 1) – Lot zapoznawczy szybowcem (start za samolotem) i Voucher o wartości 350 zł  

Miejsce 2) – Lot zapoznawczy szybowcem (start za wyciągarką) i Voucher o wartości 300 zł  

Miejsce 3) – Voucher o wartości 300 zł 

Miejsca 4 – 10) – Voucher o wartości 200 zł  

Miejsca 11 – 20) – Voucher o wartości 100 zł  

3. Udział w Szkoleniu Praktycznym jest dobrowolny, a w przypadku osób niepełnoletnich wymaga zgody
rodziców lub opiekunów prawnych. Konieczne jest wcześniejsze ukończenie szkolenia teoretycznego
oraz posiadanie odpowiednich badań lotniczo – lekarskich.

§4  Ochrona danych osobowych

1. Administratorem  danych  osobowych  zbieranych  od  uczestników  oraz  zwycięzców  jest  Aeroklub
Kielecki z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 9 w Masłowie. Przetwarzanie  danych  osobowych  odbywać
się  będzie  na  zasadach przewidzianych  w  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679z   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  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie danych).

2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego
prawidłowość  przetwarzania  danych  osobowych,  z  którym  można  skontaktować  się  za
pośrednictwem adresu e-mail: biuro@aeroklub.kielce.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.

4. Podanie danych osobowych jest ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

5. Uczestnikom,  którzy  podają  dane  osobowe  przysługuje  prawo  dostępu  do  swoich  danych  oraz,
z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do:

mailto:biuro@aeroklub.kielce.pl


a) sprostowania danych,

b) usunięcia danych,

c) ograniczenia przetwarzania danych

d) przenoszenia danych,

e) wniesienia sprzeciwu,

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6. Zakres gromadzonych przez organizatora danych osobowych obejmuje:

a) Imię  i  nazwisko  uczestnika  (oraz  rodzica  lub  prawnego  opiekuna  w  przypadku  osób
niepełnoletnich)

b) Adres e-mail

c) Adres zamieszkania

d) Numer telefonu

e) Datę urodzenia

7. Uczestnikom  konkursu  przysługuje  prawo  wniesienia  skargi  do  Generalnego  Inspektora  Ochrony
Danych Osobowych.

8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także
w mediach) o wynikach konkursu.

9. Organizator  oświadcza,  że  dane  uczestników  konkursu  nie  będą  przetwarzane  w  sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

10. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów
przewidzianych przepisami prawa.

11. Dane  uczestników  konkursu  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  wyżej
określonych celów.

12. Organizator  stosuje  środki  techniczne  i  organizacyjne  mające  na  celu  należyte,  odpowiednie  do
zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.
Organizator  wdrożył  odpowiednie  środki,  aby  zapewnić  stopień  bezpieczeństwa  odpowiadający
ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu
i kontekstu  przetwarzania  oraz  ryzyko  naruszenia  praw  i  wolności  osób  fizycznych  o  różnym
prawdopodobieństwie  wystąpienia  i  wadze  zagrożenia.  Organizator  w  szczególności  uwzględnia
ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych, wynikające z:

a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,

b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,

c) nieuprawnionego  dostępu  do  danych  osobowych  przesłanych,  przechowywanych  lub  w  inny
sposób przetwarzanych.



§4 Postanowienia końcowe 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie regulaminu. 

2. Udział w Konkursie jest darmowy, dobrowolny i bezpłatny. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie  Konkursu rozstrzyga Organizator. 

4. Vouchery  można  wykorzystać  jedynie  w  roku  2020  na  Praktyczne Szkolenie  Szybowcowe  lub
Samolotowe w Aeroklubie Kieleckim. 

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 

6. Uczestnicy Konkursu podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez
Organizatora, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na potrzeby niniejszego Konkursu. 

7. Organizator  Konkursu  zastrzega  sobie  prawo  do  jego  odwołania  bez  podania  przyczyny.
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