
REGULAMIN 

PATRONAT, ORGANIZATORZY, MIEJSCE, TERMIN, 
CELE 

§1 

XIX Forum Publicystów Krajoznawczych organizowane jest  pod 

patronatem Marka Woźniaka Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego. 

§2 

Bezpośrednim organizatorem XVIII Forum jest Wielkopolski Klub 

Publicystów Krajoznawczych działający w ramach Wielkopolskiej 

Korporacji Oddziałów PTTK w Poznaniu. 

Współorganizatorami Forum są: Departament Sportu i Turystyki 

Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu oraz Komisja 

Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK. Wsparcia finansowego 

udzieliła także firma Eco-Zec w Poznaniu.  

§3 

Forum odbędzie się na terenie historycznej, północnej 

Wielkopolski w dniach 15–18 września 2019 r. 

§4 

Założenia programowe: 

Promocja walorów krajoznawczych pogranicza Wielkopolski, 

Pomorza Zachodniego i Ziemi Lubuskiej. 

Wymiana doświadczeń w zakresie publicystyki krajoznawczej – 

Sejmik Przedkongresowy przed VI Kongresem Krajoznawstwa 

Polskiego. 

 

UCZESTNICTWO 

§5 

Do uczestnictwa w Forum zaproszeni są autorzy publikacji 

krajoznawczych,  dziennikarze, działacze krajoznawczy, 

przedstawiciele oficyn wydawniczych. 

§6 

Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie karty zgłoszenia 

oraz - po wstępnym potwierdzeniu przyjęcia przez organizatorów 

Forum - wpłacenie wpisowego. 

§7 

Zgłoszenia na Forum należy przesłać pocztą do 30 VI 2019 r. na 

adres:  

Wielkopolska Korporacja Oddziałów PTTK, 
Stary Rynek 90, 61-773 Poznań lub 

e-mail: witoldgostynski@gmail.com. 
 

 

§8 

Liczba uczestników jest ograniczona. O przyjęciu decyduje termin 

przesłania zgłoszenia.  

§9 

Osoby przyjęte na Forum zostaną powiadomione o tym e-mailowo 

lub pisemnie do dnia 15 VII 2019 r. W terminie do 31 VII br. należy 

wpłacić wpisowe na konto bankowe podane w potwierdzeniu 

przyjęcia. Dokonanie tej czynności jest ostatecznym warunkiem 

uczestnictwa w Forum. 

§10 

Koszty uczestnictwa: 

-   opłata podstawowa - 450 zł 

- opłata dla członków PTTK /z podaniem Oddziału i nru    

legitymacji/ - 390 zł 

-  opłata dla członków PTTK mających uprawnienia programowe: 

instruktorów krajoznawstwa, przodowników, przewodników, 

członków WKPK /z podaniem rodzaju uprawnień i nru 

legitymacji/ - 370 zł 

  

 

 

 

§11 

Organizatorzy w ramach wpisowego zapewniają wszelkie sprawy 

programowe, nocleg w bardzo przyzwoitych warunkach (hotel 

***), wyżywienie od kolacji 15 IX do śniadania 18 IX, przejazdy 

autokarem na trasach Forum, wstępy do muzeów. Koszty dojazdu 

do i z Poznania pokrywają uczestnicy we własnym zakresie. 

§12 

Uczestnicy Forum z opłaconą składką PTTK są objęci 

ubezpieczeniem NNW, pozostali ubezpieczają się we własnym 

zakresie. 

§13 

Zgłoszenia należy dokonać na kartach formatu A5  podając 
czytelnie: 
1. imię, nazwisko 
2. adres zamieszkania i ew. adres do korespondencji 
3. PESEL 
4. członkostwo w WKPK /zwyczajne lub korespondencyjne/ 
5. uprawnienia programowe PTTK 
6. wykaz publikacji książkowych i prasowych z lat 2017-19 
7. adres e-mail (jeśli są jego posiadaczami) 
 

§14 

Klauzula informacyjna XIX Forum Publicystów Krajoznawczych  

1. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy:  

2. Administratorem danych osobowych uczestników zgłoszonych 

na Forum jest Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych 

działający w ramach Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK 

w Poznaniu. 

3. Podstawą przetwarzania danych jest zgłoszenie na XIX Forum 

Publicystów Krajoznawczych. 

4. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego 

formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na 

wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na 

potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych 

imprezach, 



5. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych 

z realizacją Forum oraz do podjęcia niezbędnych działań przed 

realizacją Forum oraz po. 

6. Uczestnicy Forum zgadzają się na otrzymywanie korespondencji 

drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail.  

7. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia się z 

otrzymanych dotacji; planowany termin rozliczenia to 31 grudnia 

2019 roku. Lista zawierająca imiona i nazwiska uczestników Forum 

będzie przechowywana przez okres 3 lat . 

8. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa 

trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.  

9. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i 

może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na 

adres Organizatora. Ma też prawo żądać od Administratora dostępu 

do swoich danych, ich sprostowania, oraz ograniczenia 

przetwarzania danych.  

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez 

Administratora uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego. 

11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie 

podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących 

wynikiem profilowania. 

 

Takie są wymagania państwowe !!! 

 

 
  

ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO FORUM 
 

Wielkopolska Korporacja Oddziałów PTTK 
Stary Rynek 90, 61-773 Poznań 

tel. kontaktowy: 618 678 678 
 

 

 

 

 

PROGRAM RAMOWY 
 

 niedziela 15 września 
- godz. 10 - 11: recepcja uczestników w Poznaniu 

- przejazd przez Chodzież, Piłę, Skrzatusz, Wałcz do Tuczna 

 

 poniedziałek 16 września 
- sesja referatowa I 

- zwiedzanie Tuczna i okolic 

- otwarte zebranie Wielkopolskiego Klubu Publicystów         

Krajoznawczych 

 

 wtorek 17 września 
- zwiedzanie Drawieńskiego Parku Krajobrazowego,   

Dobiegniewa i Strzelec Krajeńskich 

- sesja referatowa II - Sejmik Przedkongresowy przed VI 

Kongresem Krajoznawstwa Polskiego 

 

 środa 18 września  
- przejazd przez Wieleń, Czarnków, Lubasz do Poznania 

- godz. 16 przyjazd na dworzec Poznań Gł. 

 

 

 

 

 

  

 

XIX FORUM 
PUBLICYSTÓW 

KRAJOZNAWCZYCH 
POZNAŃ – TUCZNO 

15-18 września 2019 

 

 

 


