
 1 

 

Załącznik  
do uchwały  
Nr 27/1172/20 
Zarządu 
Województwa 
Kujawsko-
Pomorskiego  
z dnia 15 lipca  
2020 r. 

 

 

Regulamin Konkursu  

„ODKRYWCA 2020” 

 Wyróżnienia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie turystyki  

 

§ 1 

Regulamin określa zasady organizacji Konkursu „ODKRYWCA 2020” Wyróżnienia Marszałka 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie turystyki, zwanego dalej Konkursem. 

 

§ 2 

 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

2. Celem Konkursu jest wyróżnienie osób, zespołów osób, instytucji, organizacji, 

samorządów, związków, oraz przedsiębiorców branży turystycznej przyczyniających się do 

budowania pozytywnego wizerunku marki turystycznej Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w kraju i zagranicą oraz rozwoju turystyki i gospodarki turystycznej  

w regionie. 

 

§ 3  

Kategorie Konkursu 

Nominacje do Wyróżnienia oraz Wyróżnienia są przyznawane w następujących kategoriach: 

1) działalność na rzecz rozwoju turystyki i popularyzacji krajoznawstwa – przyznawane 

za ogół dokonań (w tym również działań promocyjnych) prowadzonych na rzecz: 

rozwoju turystyki i krajoznawstwa w województwie kujawsko-pomorskim, 

zaangażowania dzieci i młodzieży w uprawianie turystyki aktywnej, turystyki 

rowerowej oraz budowania pozytywnego wizerunku regionu.  

Nominacje do Wyróżnienia i Wyróżnienie są przyznawane: 
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a)  osobom, 

b) instytucjom (jednostkom samorządu terytorialnego, samorządowym jednostkom 

organizacyjnym, organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność  

w obszarze turystki w województwie kujawsko-pomorskim i in.); 

2) przedsięwzięcie biznesowe – przyznawane przedsiębiorcom branży turystycznej 

(hotelom, obiektom noclegowym, gospodarstwom agroturystycznym, uzdrowiskom, 

obiektom gastronomicznym, parkom rozrywki itp.) za budowanie pozytywnego 

wizerunku województwa kujawsko-pomorskiego poprzez tworzenie nowych ofert, 

produktów turystycznych oraz lokalnych marek; 

3) wydawnictwo promocyjne – przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego, 

samorządowym jednostkom organizacyjnym, organizacjom pozarządowym działającym 

w obszarze turystyki oraz przedsiębiorcom branży turystycznej i in. za kreowanie 

wizerunku województwa kujawsko-pomorskiego poprzez wydawanie publikacji, 

albumów, folderów, map, ulotek itp.; 

4) promocja w mediach społecznościowych – przyznawane jednostkom samorządu 

terytorialnego, samorządowym jednostkom organizacyjnym, organizacjom 

pozarządowym działającym w obszarze turystyki oraz przedsiębiorcom branży 

turystycznej za kreowanie wizerunku województwa kujawsko-pomorskiego poprzez 

publikację postów, tworzenie wydarzeń, filmów itp. na Facebooku, Instagramie, 

Twitterze, YouTube i in. 

Nominacje do Wyróżnienia i Wyróżnienie są przyznawane za: 

a) promocję miejsca (miasta, gminy, powiatu, obszaru, szlaku); 

b) promocję oferty turystycznej (instytucji kultury, przedsięwzięcia biznesowego). 

 

§ 4 

Zgłoszenia do Konkursu 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie kandydatury  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 września 2020 r. na formularzu dostępnym 

na stronie www.odkrywca.kujawsko-pomorskie.pl.  

2. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać: 

1) wypełniony formularz zgłoszeniowy w formie skanu lub zdjęcia (załącznik nr 1  

do niniejszego regulaminu); 

2) wypełniony formularz zgłoszeniowy w pliku doc. (do edycji); oraz pliki  

w formacie jpg lub pdf ze zdjęciami (osób, organizacji, instytucji, przedsięwzięcia, 

wydawnictwa itp.) oraz screen z wydarzenia z informacją o zasięgu i statystykach 
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wymagany w kategorii: promocja w mediach społecznościowych. Pliki ze 

zdjęciami nie są wymagane w tej kategorii. 

3) minimum 1 rekomendację podmiotu wymienionego w ust. 5 w przypadku, gdy 

kandydatura zgłaszana jest samodzielnie,  w formie skanu lub zdjęcia z wyjątkiem 

kategorii: promocja w mediach społecznościowych; 

4) oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na kandydowanie w Konkursie, jeśli 

kandydatura zgłaszana jest przez inny podmiot (załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu) w formie skanu lub zdjęcia; 

5) zgodę na wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu)  

w formie skanu lub zdjęcia; 

6) zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4 do niniejszego 

Regulaminu) w przypadku osób zgłaszanych w kategorii: działalność na rzecz 

rozwoju turystyki i popularyzacji krajoznawstwa, w formie skanu lub zdjęcia; 

7) akceptację warunków dotyczących przetwarzanych danych osobowych (załącznik 

nr 5 do niniejszego Regulaminu) w przypadku osób zgłaszanych w kategorii: 

działalność na rzecz rozwoju turystyki i popularyzacji krajoznawstwa, w formie 

skanu lub zdjęcia. 

3. Formularz zgłoszeniowy powinien być podpisany czytelnie przez osoby, które zgodnie 

z postanowieniami statutu, ustawy lub innego dokumentu są uprawnione do 

reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych  

i zawierania umów. 

4. Zgłoszenia do Konkursu mogą być dokonywane bezpośrednio przez samego 

kandydata do Wyróżnienia lub kandydaci mogą być zgłoszeni przez inny podmiot,  

w tym przypadku konieczna jest zgoda kandydata na udział w Konkursie, której 

formularz stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.  

5. Kandydatów zgłaszać mogą: organizacje pozarządowe, członkowie Zarządu 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego, radni Sejmiku Województwa Kujawsko-

Pomorskiego, jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki 

organizacyjne, podmioty branży turystycznej, uczelnie i inne. 

6. Kandydaci mogą być zgłaszani tylko w jednej z kategorii, o których mowa w § 3. 

7. Kandydaci, którzy otrzymali Wyróżnienia Marszałka Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w ostatnich dwóch latach, nie mogą brać udziału w Konkursie w tej 

samej kategorii. 
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8. Zgłoszenia konkursowe wraz z załącznikami należy przesłać wyłącznie drogą 

elektroniczną na adres e-mailowy: odkrywca@kujawsko-pomorskie.pl, temat: 

„Konkurs ODKRYWCA 2020”. 

9. Formularze zgłoszeniowe przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

10.  Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń. 

11.  Przesłane materiały zostaną zarchiwizowane przez Departament Sportu i Turystyki, 

Wydział Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

i nie będą podlegały zwrotowi.  

 

§ 5 

Przebieg Konkursu 

1. Ogłoszenie o Konkursie oraz informacje o jego rozstrzygnięciu zostaną zamieszczone 

na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego www.odkrywca.kujawsko-pomorskie.pl. 

2. Konkurs składa się z dwóch etapów: oceny formalnej i merytorycznej.  

3. Pierwszy etap polega na wstępnej ocenie formalnej zgłoszonych kandydatur, 

dokonywanej przez Departament Sportu i Turystyki, Wydział Turystyki. 

4. Organizator po stwierdzeniu braków formalnych w zgłoszeniu poinformuje drogą 

elektroniczną  Zgłaszającego o możliwości dokonania uzupełnień. 

5. Zgłaszający będzie miał obowiązek uzupełnienia dokumentacji i przesłania drogą 

elektroniczną w ciągu 3 dni. 

6. Oceny merytorycznej kandydatur (drugi etap) dokona Kapituła Konkursu. 

7. Kapituła Konkursu przyzna Nominacje do Wyróżnienia oraz zarekomenduje 

Wyróżnienia Zarządowi Województwa. 

8. O przyznaniu Wyróżnień w Konkursie decyduje Zarząd Województwa w formie 

uchwały na podstawie rekomendacji Kapituły. 

9. Uchwała Zarządu Województwa ma charakter ostateczny i nie podlega procedurze 

odwoławczej. 

§ 6 

Kapituła Konkursu 

1. W skład Kapituły, powoływanej uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-

Pomorskiego wchodzą: 

1) Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Przewodniczący Kapituły; 

2) Przedstawiciel Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-

Pomorskiego; 
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3) Przedstawiciel Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiej Izby Turystyki; 

4) Przedstawiciel Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego; 

5) Przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej; 

6) Przedstawiciel Sejmiku Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Kujawsko-

Pomorskiego; 

7) Laureat Konkursu „ODKRYWCA 2019” w kategorii: działalność na rzecz rozwoju 

turystyki i popularyzacji krajoznawstwa - osoba; 

8) Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 

9) Przedstawiciel Wydziału Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego; 

10) Przedstawiciel mediów odpowiedzialny merytorycznie za obszar turystyki  

i krajoznawstwa w regionie. 

2. Kapituła Konkursu ma prawo zarekomendować Zarządowi Wyróżnienia Specjalne za 

kreatywność w turystyce w czasie trwającej pandemii. Wyróżnione zostaną osoby lub 

podmioty, które wykazały się szczególną aktywnością, zaangażowaniem oraz 

pomysłowością w promowaniu atrakcji województwa kujawsko-pomorskiego. 

3. Udział w pracach Kapituły Konkursu ma charakter społeczny i honorowy. 

4. Głosowanie Kapituły Konkursu może odbywać się w formie korespondencyjnej za 

pośrednictwem sieci Internet. 

5. Decyzje Kapituły Konkursu podejmowane są zwykłą większością głosów. 

6. Przy równej liczbie głosów decydujący głos należy do Przewodniczącego Kapituły 

Konkursu. 

7. Kapituła Konkursu może podjąć decyzję o niezakwalifikowaniu kandydatury w danej 

kategorii, bądź przekwalifikowaniu zgłoszenia do innej kategorii. 

 

§ 7  

Prawa wyróżnionych 

1. Wyróżnienia Marszałka w ramach Konkursu mają charakter honorowy. 

2. Nominacje do Wyróżnienia  i Wyróżnienia mają formę dyplomów gratulacyjnych. 

3. Wyróżnieni i Nominowani mają prawo posługiwać się logo Konkursu i nazwą 

Wyróżnienia w celach promocyjnych. 
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§ 8 

Ogłoszenie wyników 

1. Lista wyróżnionych przez Zarząd Województwa zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej www.odkrywca.kujawsko-pomorskie.pl i podana do publicznej 

wiadomości.  

2. Uroczyste wręczenie dyplomów odbędzie się podczas obchodów Światowego Dnia 

Turystyki w województwie kujawsko-pomorskim.  

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu wraz z załącznikami będzie dostępny na stronie internetowej: 

www.odkrywca.kujawsko-pomorskie.pl. 

2. Więcej informacji na temat Konkursu można uzyskać w Wydziale Turystyki 

Departamentu Sportu i Turystyki, ul. Mikołaja Kopernika 4, p. 10, tel. (56) 62 18 423,  

e-mail: odkrywca@kujawsko-pomorskie.pl.  

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu  

w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ 

na organizowanie Konkursu. 


