Regulamin Konkursu PTTK o tytuł „ŻEGLARSKA RODZINA”
§1
Organizatorem konkursu o tytuł „ŻEGLARSKA RODZINA” jest Komisja Turystyki
Żeglarskiej
Zarządu
Głównego
Polskiego
Towarzystwa
Turystyczno
Krajoznawczego.
§2
1. Konkurs ma na celu:
- popularyzację rodzinnego żeglarstwa turystycznego w rejsach żeglarskich
trwających, co najmniej 24 godziny.
- poznawanie i propagowanie walorów przyrodniczych i krajoznawczych,
- promowanie ceremoniału, etykiety oraz wartości i tradycji żeglarskich.
2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny, na podstawie zgłoszenia Rodziny
dokonanego na formularzu stanowiącym załącznik nr 1.
Do rekomendowania zgłoszenia uprawnione są:
- kluby żeglarskie, macierzyste dla zainteresowanego,
- Komisje Turystyki Żeglarskiej działające przy oddziałach PTTK,
- Referaty Weryfikacyjne Żeglarskiej Odznaki Turystycznej PTTK.
3. Formularz zgłoszeniowy musi zawierać:
- imiona i nazwiska członków nominowanej Rodziny oraz stopień pokrewieństwa,
-.stopień posiadanych przez każdego członku Rodziny odznak: Żeglarskiej Odznaki
Turystycznej i Dziecięcej Odznaki Żeglarskiej PTTK „Optymistek”
- relacje z rejsu rodzinnego oraz materiały fotograficzne w wersji papierowej lub
elektronicznej
Zgłoszenie musi być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację zgłaszającego
wraz z podaniem danych kontaktowych.
4. Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK pełni rolę Komisji Konkursowej, która
przeprowadza merytoryczną weryfikację nadesłanych zgłoszeń, na podstawie,
których będzie przyznawany tytuł „ŻEGLASKA RODZINA”.
§3
1. W zdobywaniu tytułu „ŻEGLARSKA RODZINA” mogą brać udział rodziny bez
względu na przynależność organizacyjną, jednak w rejsie muszą uczestniczyć
przynajmniej dwa pokolenia Rodziny, rodziny trzypokoleniowe uzyskają przy ocenie
dodatkowe punkty.
2. Warunkiem nominowania do tytułu „ŻEGLARSKA RODZINA” jest przedstawienie
przez sternika jachtu wypełnionego zgodnie z Regulaminem Żeglarskiej Odznaki
Turystycznej PTTK, Turystycznego Dzienniczka Żeglarskiego, w którym zapisy

dotyczące przebiegu rejsu rodzinnego stanowić będą osobną pozycją, potwierdzoną
przez Referat Weryfikacyjny ŻOT.
§4
1. Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK przyznaje tytuł Rodzinie, która uzyskała
najwięcej punktów wg następujących zasad:
- za posiadanie każdej popularnej ŻOT - 1 pkt,
- za zdobycie każdej popularnej ŻOT - 1 pkt,
- za posiadanie każdej brązowej ŻOT - 2 pkt,
- za zdobycie każdej popularnej ŻOT - 2 pkt,
- za posiadanie małej srebrnej ŻOT - 3 pkt,
- za zdobycie każdej srebrnej ŻOT - 3 pkt,
- za posiadanie małej złotej ŻOT - 4 pkt,
- za zdobycie każdej złotej ŻOT - 4 pkt,
- za posiadanie dużej srebrnej ŻOT - 5 pkt,
- za zdobycie każdej dużej srebrnej ŻOT - 5 pkt,
- za posiadanie dużej złotej ŻOT - 6 pkt,
- za zdobycie każdej dużej złotej ŻOT - 6 pkt,
- za każdy szmaragd - 7 pkt.
Za zdobycie Dziecięcej Odznaki Żeglarskiej:
- w stopniu zielonym - 1 pkt,
- w stopniu żółtym – 2 pkt,
- w stopniu granatowym – 3 pkt,
Dla rodziny trzypokoleniowej – 10 pkt.
§5
W konkursie biorą udział Rodziny, które prześlą rekomendowany formularz
zgłoszeniowy wraz z wymaganą dokumentacją do dnia 31 października danego roku,
na adres: Komisja Turystyki Żeglarskiej Zarządu Głównego PTTK, Warszawa ul.
Senatorska 11 lub pocztą elektroniczną na adres ctw@pttk.pl, z dopiskiem
„Żeglarska Rodzina”
§6
1. Tytuł „ŻEGLARSKA RODZINA” nadawane jest uchwałą KTŻ ZG PTTK
i uroczyście wręczane w terminie oraz miejscu ustalonym przez KTŻ ZG PTTK.
2. Tytuł „Żeglarska Rodzina” może być nadany tej samej Rodzinie nie częściej niż raz
na trzy lata.
3. Zwycięzca otrzymuje tytuł „Żeglarska Rodzina” danego roku, grawerton oraz
dyplom, a nominowani dyplomy.

4. Informacje o nominowanych do tytułu oraz wyróżnionych tytułem „Żeglarska
Rodzina” zostaną umieszczone na stronie internetowej PTTK i w Biuletynie KTŻ ZG
PTTK.
5. Prawo ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu przysługuje
Komisji Turystyki Żeglarskiej Zarządu Głównego PTTK.
§7
KTŻ ZG PTTK ma prawo do wykorzystania nadesłanych materiałów na konkurs
o tytuł „Żeglarska Rodzina”, zgodnie z przepisami RODO, do celów propagujących
turystykę żeglarską- załącznik nr 2.
§8
Regulamin Konkursu o tytuł „Żeglarska Rodzina” zatwierdzono Uchwałą Komisji
Turystyki Żeglarskiej Zarządu Głównego PTTK Nr 2, dnia 8 grudnia 2018 r.

Załącznik nr 1

Formularz zgłoszeniowy do konkursu o tytuł „ŻEGLARSKA RODZINA”
Dane zgłaszanej Rodziny:
Lp.

Imię i nazwisko

Stopień
pokrewieństwa

Stopień
posiadanego
ŻOT lub DOŻ

Ilość
punktów

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Razem:
W załączeniu:
- relacje z rejsu rodzinnego oraz materiały fotograficzne.
Oświadczenie;
-macierzystego klubu żeglarskiego zainteresowanego,
-Komisji Turystyki Żeglarskiej działającej przy oddziale PTTK,
-Referatu Weryfikacyjnego Żeglarskiej Odznaki Turystycznej PTTK,
zgłaszającego Rodzinę do konkursu o tytuł „Żeglarska Rodzina”, z potwierdzeniem
zweryfikowania posiadanych przez poszczególnych członków Rodziny odznak ŻOT
i DOŻ.
Pieczęć zgłaszającego podmiotu
..……………………………………………
Czytelny podpis w imieniu podmiotu
zgłaszającego
Miejscowość………………………………
Data.

Telefon
………………………………

kontaktowy

Załącznik nr 2

ZGODY RODO wymagane przepisami obowiązującymi od 25.05.2018 r.:
1. Wyrażam, jako uczestnik konkursu o tytuł „Turystyczna Rodzina”, zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w postaci:
-imię i nazwisko,
-data urodzenia,
-stopień pokrewieństwa,
przez Komisję Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Senatorskiej 11, w celu przygotowania organizacyjnego i przeprowadzenie konkursu.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez Panią/Pana jest dobrowolne, lecz
nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia wzięcie udziału
w konkursie o tytuł „Żeglarska Rodzina”.

Data i czytelny podpis

2. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku we wszystkich materiałach
programowych PTTK, takich jak: periodyki organizacyjne, portale internetowe
i społecznościowe PTTK, sprawozdania i relacje z przeprowadzonych konkursów.

Data i czytelny podpis

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego
dokonano na podstawie wcześniejszej zgody.
Zgoda może być przez Panią/Pana wycofana w poprzez złożenie pisemnego
oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych.

