SZTAFETA SZKÓŁ
KONKURS TOWARZYSZĄCY PROJEKTOWI TROPEM WILCZYM- BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY
WYKLĘTYCH
Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych wydarzenie cykliczne o zasięgu
międzynarodowym, największy bieg pamięci w Polsce. Odbywa się w ponad 350 miastach Polski oraz
poza jej granicami.
W ramach VIII edycji projektu Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych zapraszamy szkoły
do wzięcia w nim udziału w formie łączącej edukację z działaniami wzmacniającymi poczucie
wspólnoty lokalnej, przez aktywne i świadome wspieranie miejscowych Świadków historii,
upamiętnianie i propagowanie ich historii

Definicje
Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
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Sztafeta Szkół – konkurs realizowany w ramach projektu Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy
Wyklętych skierowany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Rekrutacja – proces naboru projektów przesyłanych przez Szkoły chcące wziąć udział w
konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.
Organizator – Fundacja Wolność i Demokracja z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 30 lok. 14, 00024 Warszawa.
Bieg – Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Szkoła – szkoła podstawowa oraz ponadpodstawowa, która zgłosiła swój udział w konkursie.
Projekt – inicjatywa opracowana przez Szkołę (zespół uczniów i pedagogów) realizująca zasady
konkursu.
Świadek historii – lokalny bohater antykomunistycznego podziemia niepodległościowego w
latach 1945 – 1963; osoba/osoby represjonowane lub takie, które ryzykowały własnym życiem
lub internowaniem z powodu pomocy udzielanej żołnierzom walczącym z komunizmem w
Polsce.
Nagroda główna – darowizna w formie pieniężnej przyznana zwycięskim Szkołom w celu
sfinansowania działania projektu zgłoszonego przez dany zespół szkolny.
Pakiety edukacyjne – zestaw materiałów edukacyjnych (wydawnictwa IPN – komiksy, książki i
inne) wysłane każdej szkole zgłaszającej swój projekt do konkursu.
Pakiety startowe – pakiety specjalne, składające się atrakcyjnych materiałów z zakresu edukacji
historycznej (książki, komiksy i inne) oraz sportowych (koszulki biegowe z wizerunkami
Bohaterów, gadżety biegowe) wręczane reprezentantom szkół biorących udział w warszawskiej
edycji Biegu.
Dystans finałowy – dystans 1963 metrów wyznaczony dla Szkół biorących udział w Sztafecie
Szkół. Zwycięzca Dystansu finałowego otrzyma nagrodę specjalną (tj. nagrodę indywidualną oraz
statuetkę dla reprezentowanej przez siebie Szkoły)
Umowa – umowa darowizny zawarta pomiędzy Fundacją a zwycięską szkołą określająca zasady
przekazania i cel darowizny.
Regulamin – niniejszy dokument, regulujący udział Szkół w konkursie Sztafeta Szkół
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Grupa – uczniowie biorący udział w Biegu w ramach jednej Szkoły, składające się maksymalnie z
8 (ośmiorga) Uczestników.
15. Uczestnik – uczeń będący uczestnikiem Konkursu, zgłoszonym przez Szkołę.
16. Opiekun – pedagog/nauczyciel wyznaczony przez Szkołę, sprawujący z upoważnienia danej
Szkoły opiekę nad Uczestnikami pochodzącymi z tej Szkoły.

Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin konkursu Sztafeta Szkół, zwany dalej Regulaminem, określa cele, warunki
uczestnictwa w projekcie, kryteria oceny zgłoszonych Projektów.
2. Celem konkursu Sztafeta Szkół jest:
2.1. Propagowanie działalności Żołnierzy Wyklętych, bohaterów antykomunistycznego
podziemia niepodległościowego w latach 1945 – 1963, osób represjonowanych lub
takich, które ryzykowały własnym życiem lub internowaniem z powodu pomocy
udzielanej żołnierzom walczącym komunizmem w Polsce.
2.2. Edukacja historyczna
2.3. Włączenie dzieci i młodzieży do aktywności społecznej wzmacniającej poczucie
wspólnoty lokalnej, przez aktywne i świadome wspieranie miejscowych Bohaterów
oraz zapoznawanie się i dzielenie historią walki z komunizmem danego regionu.
3. Sztafeta Szkół jest konkursem skierowanym do szkół podstawowych oraz
ponadpodstawowych, nie wyklucza udziału szkół polonijnych poza granicami RP.
4. Sztafeta Szkół jest objęta patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz jako projekt
towarzyszący Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, objęta również Honorowym
Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
5. Szkoły mogą zgłaszać Projekty w trzech kategoriach:
5.1. Wsparcie materialne dla lokalnego Świadka historii.
W projekcie należy wskazać potrzebę lokalnego Świadka historii, może nią być np.
wsparcie w leczeniu, zakup wyposażenia, drobny remont, poprawa komfortu życia lub
inna potrzeba Świadka historii oraz sposób realizacji potrzeby.
5.2. Upamiętnienie lokalnego
bohatera
lub
działalności bohaterów
antykomunistycznego podziemia niepodległościowego w latach 1945 – 1963.
Działania mogą obejmować: stworzenie tablicy upamiętniającej bohatera lub
wydarzenie, wykonanie pomnika, zorganizowanie wystawy tematycznej lub kącika
pamięci.
5.3. Organizacja przedsięwzięcia upamiętniającego wybranego Świadka historii lub
wydarzenie
związane
z
działalnością
antykomunistycznego
podziemia
niepodległościowego w latach 1945 – 1963.
Działania mogą obejmować : zorganizowanie koncertu, sztuki teatralnej, lekcji historii,
spotkania ze Świadkiem historii.
6. Projekt nie może naruszać praw autorskich, dóbr osobistych, znaków towarowych oraz innych
prawnie chronionych dóbr prawnie chronionych osób trzecich. Prezentowane w Projekcie
treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo,
nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
7. Projekty oceniane będą przez komisję powołaną przez Organizatora.
8. Szkoły zamierzające wziąć udział w Sztafecie Szkół muszą opracować kosztorys zawierający
oszacowanie kosztów przeprowadzenia zgłaszanego Projektu. Koszty przeprowadzenia

zgłaszanego projektu nie mogą być niższe niż 1000 złotych brutto (słownie: tysiąc złotych
brutto) oraz wyższe niż 10 000 złotych brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych brutto)

Zasady i warunki udziału w Sztafecie Szkół
1. Warunkiem uczestniczenia Szkoły w Sztafecie Szkół jest terminowe zgłoszenie Projektu wraz z
kosztami przeprowadzenia zgłaszanego Projektu za pośrednictwem formularza
zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.tropemwilczym.org w zakładce Sztafeta
Szkół.
2. Każda ze Szkół może zgłosić maksymalnie 3 Projekty.
3. Nie jest dopuszczalne przygotowanie i zgłoszenie do Konkursu jednego i tego samego Projektu
kilkukrotnie.
4. Przesyłając Projekt do Konkursu, Opiekun:
1)
działając w imieniu Szkoły na podstawie upoważnienia jej dyrektora,
oświadcza, że:
a)
nie istnieją przeszkody faktyczne i prawne, w tym w szczególności wynikające
z wewnętrznych regulacji obowiązujących Szkołę, do tego by Szkoła, w przypadku
wygrania przez Uczestników w Konkursie, odebrała Nagrodę główną dla Szkół, a Szkoła
jest uprawniona do odebrania Nagrody głównej bez konieczności uzyskiwania
odrębnych zgód jakichkolwiek podmiotów i organów państwowych lub
samorządowych;
b)
Szkoła wyraża zgodę na udział Uczestników w Konkursie, zgodnie z
postanowieniami Regulaminu oraz na posługiwanie się nazwą Szkoły na potrzeby
przeprowadzenia Konkursu oraz w informacjach na temat Konkursu, publikowanych
na stronie www.tropemwilczym.org;
2)
oświadcza w imieniu własnym, że:
a)
uzyskał zgodę Uczestników (w przypadku osób pełnoletnich) lub rodziców/
opiekunów prawnych Uczestników (w przypadku Uczestników niepełnoletnich)
będących autorami Projektu Konkursowego lub jej poszczególnych elementów na ich
publikację na stronie www.tropemwilczym.org;
b)
przesłany Projekt nie narusza żadnych praw osób trzecich, a w szczególności
praw autorskich, praw własności przemysłowej, dóbr osobistych i innych praw i dóbr
prawnie chronionych;
3)
oświadcza, że:
a)
udostępnił Uczestnikom (w przypadku osób pełnoletnich) lub rodzicom /
opiekunom prawnym Uczestników (w przypadku Uczestników niepełnoletnich)
Regulamin Konkursu oraz uzyskał zgodę na wzięcie przez Uczestników udziału w
Konkursie, na zasadach określonych w Regulaminie;
b)
Uczestnicy (w przypadku osób pełnoletnich) lub rodzice / opiekunowie prawni
każdego z Uczestników (w przypadku Uczestników niepełnoletnich), twórców lub
współtwórców Projektu, wyrazili w imieniu swoich podopiecznych zgodę na
korzystanie z Projektu autorstwa swojego podopiecznego, na potrzeby Konkursu, tj.
do zgłoszenia Projektu, wyłonienia Laureatów oraz na rozpowszechnianie Projektu
podopiecznego na stronie www.tropemwilczym.org, ze wskazaniem nazwy Szkoły, z
ewentualnym pominięciem nazwiska podopiecznego jako autora/ współautora oraz w
celu rozstrzygnięcia Konkursu i w celach archiwalnych; oraz wyrazili w imieniu

własnym lub podopiecznych zgodę na udzielenie przez Opiekuna działającego w tym
zakresie w ich imieniu licencji na rzecz Organizatora do korzystania z ich Projektów lub
Projektów ich podopiecznych będących utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1231), bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych w zakresie pól eksploatacji określonych w ppkt
4) poniżej;
4) oświadcza, działając w imieniu własnym, a także w imieniu Uczestników w oparciu
o upoważnienie i zgody o których mowa w ppkt 3) powyżej uzyskane od nich lub ich
opiekunów prawnych, że z chwilą przesłania Projektu do Konkursu zgodnie z
postanowieniami Regulaminu, udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do
korzystania z Projektu lub jej elementów stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1231) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach
eksploatacji:
a)
utrwalenie i zwielokrotnienie, wprowadzenie do obrotu, wytworzenie
dowolną techniką egzemplarzy, w tym w szczególności techniką drukarską,
reprograficzną, techniką cyfrową, na nośnikach CD, DVD, wideo, taśmie światłoczułej,
magnetycznej i dysku komputerowym,
b)
digitalizacja,
c)
wprowadzenie w sieci multimedialnej (w tym Internet) w celu rozstrzygnięcia
Konkursu, w celach archiwalnych, w celach marketingowych, rozpowszechniania i
udostępniania w sieci Internet na dowolnej stronie www,
d)
wykorzystanie całości i pojedynczych elementów Projektu dla potrzeb
stworzenia dowolnych materiałów, w tym materiałów reklamowych oraz korzystanie
z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie
technikami opisanymi w lit. a) powyżej, oraz
e)
wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym.
5. Termin zgłaszania projektów upływa w dniu 31 stycznia 2020 roku o godzinie 23:59
6. Projekt, który nie będzie zawierał kosztów przeprowadzenia zgłaszanego Projektu będzie lub
będzie zgłoszony po terminie, o którym mowa w punkcie 5 powyżej zostanie odrzucony
automatycznie – bez poddawania ocenie przez Komisję konkursową.
7. Wyniki konkursu Sztafeta Szkół zostaną zamieszczone w dniu 14 lutego 2020 roku na stronie
www.tropemwilczym.org w zakładce Sztafeta Szkół.
Kryteria oceny projektów konkursowych
1. Organizator Konkursu powoła trzyosobową Komisję konkursową.
2. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów regulaminowego składu Komisji.
3. Komisja konkursowa prowadzi postępowanie konkursowe, w tym dokonuje oceny Projektów
konkursowych i ogłasza wyniki Konkursu.
4. Każdy członek Komisji dokonuje oceny projektów konkursowych osobiście oraz indywidualnie.
5. Za kryterium Zaangażowanie społeczności szkolnej/lokalnej każdy członek Komisji może
przyznać od 0 do 5 punktów. Za kryterium Walory edukacyjne każdy członek Komisji może
przyznać od 0 do 5 punktów. Za kryterium Kreatywność projektu konkursowego każdy członek
Komisji może przyznać od 0 do 5 punktów.
6. Każdy oceniany projekt konkursowy może uzyskać łącznie maksymalnie 15 punktów.

7. Komisja konkursowa dokonuje oceny projektów konkursowych zgodnie z kryteriami oceny,
wskazanymi w ust. 5 powyżej oraz wskazuje uczestnika Konkursu, któremu przyznaje nagrodę
główną.
8. W wyniku oceny Komisji może zostać wybranych kilka zwycięskich projektów konkursowych.

Udział w warszawskiej edycji Biegu Tropem Wilczym
1. Finał Sztafety Szkół odbędzie się w dniu 1 marca 2020 roku podczas Biegu Pamięci Żołnierzy
Wyklętych Tropem Wilczym w Warszawie, którego regulamin znajduję się na stronie
www.tropemwilczym.org
2. Grupy obecne na Biegu będą miały do przebiegnięcia Dystans finałowy.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu Sztafety Szkół oraz wręczenie nagród (w zakresie Konkursu oraz
Biegu finałowego) odbędzie się podczas Biegu w Warszawie.
4. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów transportu Grup na miejsce Biegu ani kosztów
powrotu Grup z Biegu w Warszawie. W celu uniknięcia wątpliwości wszelkie koszty
niewymienione w Regulaminie z jednoznacznym wskazaniem, że ponosi je Organizator,
ponoszą Grupy we własnym zakresie.
5. Każdy Uczestnik otrzyma od Organizatora dedykowany uczniom pakiet startowy i będzie
mógł wziąć udział we wszystkich imprezach towarzyszących warszawskiej edycji Biegu
(scenariusz Biegu znajduje się stronie www.tropemwilczym.org w zakładce Sztafeta Szkół). W
dniu, w którym odbędzie się Bieg Uczniowie będą mieli zapewniony gorący posiłek
regeneracyjny oraz ciepłe i zimne napoje.
6. Podczas warszawskiej edycji Biegu nagrodzone Szkoły będą miały możliwość
zaprezentowania zgłoszonego Projektu.
7. Opiekunowie mają obowiązek potwierdzić obecność Grupy reprezentującej Projekt (do
ośmiu osób) na warszawskiej edycji Biegu w formularzu zgłoszeniowym.
8. Bieg Tropem Wilczym jest wydarzeniem objętym szeroką opieką medialną mediów
publicznych, komercyjnych oraz społecznych. Każda ze Szkół zobowiązana jest do uzyskania
we własnym zakresie zgód Uczestników Sztafety Szkół (w przypadku Uczestników, którzy są
nieletni wymagana jest zgoda ich rodziców lub opiekunów prawnych) oraz opiekunów
Projektu materiałów audio-wideo z wizerunkiem Uczestników Sztafety Szkół i osób
opiekujących się Projektem w promowaniu Sztafety Szkół oraz Biegu. Każda ze Szkół
zobowiązana jest do uzyskania we własnym zakresie zgód ww. osób na wykorzystanie
materiałów, o których mowa w zdaniu powyżej.

Nagrody
1. Łączna kwota przyznanych przez Komisję Nagród głównych nie może przekroczyć 30 000
złotych brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych brutto)
2. Nagroda główna musi być w całości wykorzystana na realizację Projektu
3. Nagrody główne zostaną przekazane zwycięskim Szkołom po zawarciu umowy darowizny
pomiędzy daną Szkołą a Organizatorem.
4. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie Nagród głównych odbędzie się podczas Finału
Sztafety Szkół podczas warszawskiej edycji Tropem Wilczym w dniu 1 marca 2020 roku.

5. Podczas wręczenia Nagród głównych zwycięskie Szkoły otrzymają symboliczne czeki
autografami Ambasadorów Biegu.

z

Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz Opiekunów, przekazanych w związku z
Konkursem, tj. dokonania zgłoszenia oraz złożenia reklamacji przez Uczestników, jak również
przyznania Nagród głównych jest Organizator (dalej również: „Administrator”). Z
Administratorem można skontaktować się listownie, na adres wskazany we wstępie
Regulaminu lub poprzez adres mailowy: fundacja@wid.org.pl.
2. Administratorem danych osobowych uczestników Sztafety Szkół jest Fundacja Wolność i
Demokracja z siedzibą w Warszawie (dalej: „Administrator”), z którym kontakt możliwy jest
pod adresem fundacja@wid.org.pl.Administrator danych osobowych przekazanych w związku
z Konkursem (dalej: „Administrator”) informuje, że:
a) dane osobowe Uczestnikówa Konkursu i Opiekunów pozyskane przez Administratora
są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w
szczególności z rozporządzeniem PE 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
(dalej: „RODO”);
b) dane osobowe przetwarzane są w celach:
 związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym w szczególności przyjęciem zgłoszenia
(Projektu), przyznaniem Nagrody głównej oraz rozpoznaniem złożonej reklamacji (podstawa
prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora oraz zgoda uczestnika - art. 6 ust. 1 lit. f
oraz lit. a RODO). Poprzez uczestnictwo w Konkursie Uczestnik dokonuje wyraźnego działania
potwierdzającego zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;
 ustalenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony
interes Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c) podanie danych osobowych przez Uczestnika (lub jego rodzica / opiekuna prawnego)
oraz Opiekuna jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Konkursie,
przyznania Nagrody głównej orazlub rozpatrzenia ewentualnej reklamacji,
d) Uczestnik oraz Opiekun mają prawo:
 żądać od Administratora informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, tj.
potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe uczestnika;
 sprostować dane osobowe jego dotyczące. Jeżeli osoba uzyska informację o tym, że jej dane
osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe, nieaktualne lub
niekompletne, ma ona prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia;
 żądać usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do
ich przetwarzania;
 żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych tj. zażądać zaprzestania ich
przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania;
 wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach
Administratora;
 cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym momencie, bez względu na legalność przetwarzania
danych przed jej cofnięciem;
 przenieść swoje dane osobowe, tj. otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyła do

Administratora, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, lub zażądać
przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez osobę, której dane dotyczą
administratorowi;
e) Uczestnikowi oraz Opiekunowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji, gdy Uczestnik
uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem
przepisów. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą w Warszawie (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; fax: 22 531-0301; infolinia 606-950-000);
f) dane osobowe Uczestnika lub Opiekuna mogą być przekazane przez Administratora
innym podmiotom w celu przeprowadzenia Konkursu; dodatkowo również
operatorom pocztowym / przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym
Administratora danych osobowych prawnie i księgowo;
g) dane osobowe Uczestników oraz Opiekunów będą przechowywane przez czas trwania
Konkursu, rozliczenia oraz okres dochodzenia roszczeń związanych z uczestnictwem w
Konkursie, tj. trzy lata od daty zakończenia trwania Konkursu;
h) dane osobowe Uczestników Konkursu oraz Opiekunów nie będą przekazywane do
państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy,
i) nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.
3. Dostęp do danych osobowych Uuczestników oraz Opiekunów Projektu mogą mieć następujący
odbiorcy danych: upoważnieni pracownicy Aadministratora danych, usługodawcy, którym w
drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług
świadczonych dla administratora danych i ich upoważnieni pracownicy – w zakresie
niezbędnym do wykonywania tych usług, podmioty uprawnione do otrzymania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.

Procedura postępowania reklamacyjnego
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników
Konkursu w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres: Organizatora lub na adres
elektroniczny: sztafetaszkol@tropemwilczym.org
2. Reklamacja powinna zawierać: a) dopisek na kopercie: „SZTAFETA SZKÓŁ” b) wskazanie
imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego nr tel.
komórkowego); c) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji; d) podpis reklamującego.
3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia
otrzymania. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w
formie pisemnej listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia
przez Uczestnika roszczeń na drodze sądowej.

Postanowienia końcowe
1. Organizator zachęca do przeprowadzenia w klasach prezentacji tematycznych dotyczących
Żołnierzy Niezłomnych (w tym poinformowanie wszystkich uczniów o zgłoszonym Projekcie
oraz Biegu Tropem Wilczym) . Materiały edukacyjne będą dostępne na stronie
www.tropemwilczym.org w zakładce Sztafeta Szkół.
2. Udział w Sztafecie Szkół jest dobrowolny i bezpłatny.
3. Regulamin zostanie umieszczony na stronie www.tropemwilczym.org w zakładce Sztafeta
Szkół.
4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn.
Za ważne przyczyny uznać należy zmianę firmy, formy prawnej lub siedziby Organizatora, a
ponadto zmiany techniczne, związane z prawidłowym funkcjonowaniem Strony internetowej
Konkursu, konieczność dostosowania Regulaminu ze względu na zmianę lub wejście w życie
nowych bezwzględnie obowiązujących przepisów oraz wprowadzenie środków
bezpieczeństwa, bezwzględnie koniecznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób
małoletnich, a także w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu. Zmiany w
Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu. O każdej zmianie
Organizator powiadamiać będzie niezwłocznie na Stronie internetowej Konkursu. Uczestnikom
przysługuje z tego tytułu nieograniczone w czasie prawo rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie.
7. Organizator informuje Szkoły o zmianach Regulaminu o których mowa w ust. 6 powyżej,
najpóźniej na 7 dni przed jego zmianą, poprzez publikację na stronie www.tropemwilczym.org
w zakładce Sztafeta Szkół, wyraźnej informacji o zmianie, a także poprzez doręczenie
zgłoszonym do Konkursu Szkołom informacji o zmianie, przynajmniej na 7 dni przed zmianą,
za pośrednictwem poczty elektronicznej, w taki sposób, by pedagodzy mieli możliwość
pobrania dokumentu informującego o zmianach, jego zapisania i odtwarzania w dowolnej
chwili. Zmiany Regulaminu są wiążące dla Szkół, jeśli Szkoła nie wypowiedziała udziału w
Konkursie w terminie 7 dni od dnia doręczenia Szkole zmian Regulaminu, poprzez przesłanie
informacji o wypowiedzeniu drogą elektroniczną na adres sztafetaszkol@tropemwilczym.org
8. Działanie realizowane jest ze środków Organizatora Biegu Tropem Wilczym

