
REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „ZAMOJSKIE DROGI DO NIEPEODLEGŁOŚCI” 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w 

Projekcie , którego celem jest wykonanie opisu trasy turystycznej najlepiej prezentującej 

historię walk Żołnierzy Niezłomnych w latach 1939 – 1953 na terenie Zamojszczyzny (zwanego dalej  

„Projektem”) 

2. Organizatorem Projektu jest Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość  

zwany dalej „Organizatorem”. 

3. Wszelkie informacje o Projekcie publikowane będą na stronie internetowej Organizatora pod 

adresem: www.akzamosc.pl  

II. UCZESTNICY PROJEKTU. 

W Projekcie może brać udział każda osoba, która ukończyła 18 lat. Opracowanie może mieć 

zarówno charakter pracy indywidualnej, jak i zespołowej. W przypadku pracy zespołowej 

wymóg ukończenia 18 lat dotyczy tylko opiekuna zespołu. 

III. PRZEDMIOT PROJEKTU 

1. Projekt polega na wykonaniu opisu trasy historycznej najlepiej ukazującego historię walk Żołnierzy 

 Niezłomnych. Opracowanie tras powinno polegać na dokładnym wytyczeniu trasy, oznaczeniu  

współrzędnych punktów na jej przebiegu, wykonaniu opisu trasy zawierającym szczegółowe  

informacje historyczne, sporządzeniu aktualnej dokumentacji fotograficznej i załączeniu zdjęć  

archiwalnych. Jako Organizator sugerujemy miejscowości będące punktami 

docelowymi 5 tras, które rozpoczynałyby się od Muzeum w Bondyrzu (z możliwością kierunku  

odwrotnego - kończące się w Bondyrzu).  Miejscowości te to Szczebrzeszyn, Zaboreczno, Górecko,  

Osuchy, Zamość. Dopuszczamy również możliwość indywidualnego określenia miejsc docelowych,  

warunkując by trasy te uwzględnieniem w swoim przebiegu Muzeum w Bondyrzu jako jednego 

z punktów. Preferowane są trasy piesze i rowerowe, których długość nie przekracza 30 km. 

2. Trasa powinna przebiegać istniejącymi drogami (polne, leśne i mało ruchliwe drogi gminne).  

3. Zaprojektowany szlak powinien zaczynać się i kończyć w miejscach, do których dochodzi 

komunikacja publiczna, lub też powinien mieć kształt pętli, czyli rozpoczynać się i kończyć  

w tym samym punkcie. W miarę możliwości zaproponowana trasa powinna być włączona  

http://www.akzamosc.pl/


w sieć już istniejących szlaków turystycznych. 

4. Opis szlaku turystycznego musi być przedstawiony w formie fotograficznej, graficznej 

(mapka/szkic) i opisowej, na płycie CD. 

5. Mile widziane zaznaczenie trasy na darmowej aplikacji Endomondo i zapisanie jej w formacie .gpx 

IV. NADSYŁANIE PROJEKTÓW 

1. Opisy trasy należy przesłać pocztą na adres Organizatora: 

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość 

w terminie od 15.06.2018 do 31.07.2018 (decyduje data wpływu), z dopiskiem: „Projekt – Zamojskie 

drogi do Niepodległości”.  

2. Nadsyłane opisy szlaków powinny być opatrzone opisem według wzoru: 

− Imię i nazwisko Uczestnika Projektu (Autora pracy)  

− Adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail 

− Tytuł trasy 

V. ZASADY RYWALIZACJI, OCENA PROJEKTÓW  

1. Ocena prac złożonych w ramach projektu będzie dokonana przez Komisję. 

2. Komisja składa się z trzech członków Komisji, w składzie: przedstawiciel 

Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, przedstawiciel Muzeum  

Zamojskiego/ PTTK, koordynator projektu. 

3. Ocena projektów nastąpi na podstawie następujących kryteriów: 

a) merytorycznym – zgodność opracowanego projektu z podaną tematyką 

b) inwencji, oryginalności, pomysłowości, kreatywności przedstawionego tematu. 

c) wizualnym – estetyka, dokładność. 

4. Na podstawie oceny projektów Komisja  ustala pięciu laureatów, którzy uzyskali najwyższe oceny.  

5. Najwyżej ocenione trasy turystyczne zostaną umieszczone na stronie internetowej Organizatora  

www.akzamosc.pl i wdrożone do aplikacji mobilnej, którą powstanie w ramach realizowanego 

Projektu 

7. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne. 

2. Uczestnictwo w Projekcie jest tożsame z akceptacją niniejszego regulaminu i zasad 

obowiązujących w trakcie trwania Projektu. 
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3. Nadesłane projekty i zawarte w nich prace stają się własnością Organizatora. Autorzy 

zobowiązują się do udzielenia nieodpłatnego i nieodwołalnego upoważnienia do 

wykorzystania nadesłanej pracy na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności do celów 

promocyjnych, wydawniczych i innych, zgodnych z działalnością Organizatora. Autor 

zezwala na utrwalanie, zwielokrotnianie, wytwarzanie określoną techniką, (w tym drukarską, 

reprograficzną i techniką cyfrową), wprowadzanie do obrotu egzemplarza oryginalnego oraz 

dalszych egzemplarzy, publicznego wystawiania i udostępniania, w tym w szczególności 

zamieszczania na materiałach promocyjnych, wydawniczych, stronach internetowych, 

tworzonych i publikowanych przez Organizatora. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) problemy w funkcjonowaniu operatorów i usług telekomunikacyjnych, 

b) jakąkolwiek szkodę materialną i niematerialną poniesioną przez Opiekuna i/lub Uczestnika 

w wyniku jego udziału w Projekcie,  

c) udział w Projekcie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym 

spowodowane. 

5. W przypadku wpłynięcia do siedziby Organizatora mniejszej niż wymagana ilości 

prac , Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Projektu 

i tym samym wydłużenia czasu jego rozstrzygnięcia. 

6. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Regulaminu powoduje wykluczenie Uczestnika 

z udziału w Projekcie. 

7. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy jego udział w 

Projekcie będzie naruszał prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa. 

8. Uczestnik Projektu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na 

potrzeby Organizatora, związane z organizacją i prawidłowym przebiegiem realizacji 

Projektu. 

9. Uczestnik Projektu ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich modyfikacji. 

10. Prawa i obowiązki związane z Projektem są nieprzenoszalne na inne osoby. 

11. Wszelkie sprawy sporne, dotyczące udziału w Projekcie, które nie zostaną rozstrzygnięte  

w sposób polubowny, zostaną rozstrzygnięte przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby  

Organizatora. 



12. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Projektu są dostępne na stronie Organizatora.  


