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Konkurs 
„ODYS 2019” 

 

Szanowni Państwo, 

 Województwo Małopolskie, w tym Kraków, ze swym bogactwem atrakcji krajoznawczych 

i przyrodniczych od lat przyciąga miliony turystów. W miarę rozwoju infrastruktury – bazy noclegowej  

i gastronomicznej, komunikacyjnej i informacyjnej – liczba osób poszukujących świadectw dawnej 

historii i pięknych krajobrazów, a także nowych atrakcji turystycznych stale rośnie.  

 Od szeregu lat instytucje i stowarzyszenia związane z działalnością turystyczną organizują 

konkursy i przeglądy mające na celu popularyzację z jednej strony wyróżniających się elementów oferty 

turystycznej, z drugiej zaś samej oferty biur podróży, podejmowanych inicjatyw oraz organizowanych 

imprez.  

 Krakowska Izba Turystyki w roku 1995 po raz pierwszy zorganizowała konkurs pod nazwą 

„ODYS” promujący najlepsze pod względem jakości produkty/oferty na terenie Małopolski. Od tego 

czasu Konkurs jest cykliczną okazją do prezentacji obiektów, ofert, pomysłów itp. innowacji na rynku 

turystycznym w danym roku. Uzyskanie certyfikatu „ODYS” podnosi rangę laureatów i pomaga im 

uzyskać przewagę konkurencyjną na trudnym pośród tysięcy uczestników rynku turystycznego. Izba 

oraz organizacje współpracujące przy każdej edycji konkursu podkreślają wysoką jakość świadczonych 

usług laureatów identyfikując ją, jako jeden z najważniejszych elementów wyznaczających aktualne 

trendy w turystyce. Liczne publikacje i komunikaty medialne, wywiady z ekspertami oraz wieńczące 

Konkurs wręczenie nagród podczas Balu Branży Turystycznej w Kopalni Soli Wieliczka stanowią 

ogromną wartość promocyjną w budowaniu pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa. Należy 

podkreślić fakt, iż od momentu powstania udział w Konkursie jest bezpłatny, a zgłoszenie jest 

dobrowolne. 

Rosnąca liczba uzyskanych certyfikatów świadczy o bogactwie i wysokim poziomie oferty turystycznej 

Krakowa i Województwa Małopolskiego, a pośrednio podkreśla rangę naszego regionu na turystycznej 

mapie Polski. 

 Zapraszam Państwa do uczestnictwa w 25. jubileuszowej, edycji Konkursu „ODYS” i proszę 

o zapoznanie się z załączonym regulaminem.  
 

        Z poważaniem, 

 

 

Piotr Laskowski 
Prezes Zarządu 

Krakowska Izba Turystyki  
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REGULAMIN KONKURSU  

„ODYS 2019” 

§ 1. Informacje ogólne: 

1. Organizatorem konkursu jest: 

Krakowska Izba Turystyki, z siedzibą w Krakowie (31-008), ul. św. Anny 9, 

KRS 0000045458, NIP 676 010 35 65,  

tel. 12 429 44 50, e-mail: izba@kit.krakow.pl  

zwana dalej „Izbą” jest administratorem Konkursu oraz wyłącznym właścicielem praw do 

znaków graficznych i nazwy Konkursu. 

2. Edycja Konkursu trwa od dnia 3 grudnia 2019 do dnia 29 lutego 2020. 

3. Konkurs jest ogłoszony na stronie internetowej i/lub profilach społecznościowych 

administrowanych przez Organizatora. 

4. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia  

19 listopada 2009 r. roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 471 z późn. zm.).  

§ 2. Cele Konkursu: 

1. Wyróżnienie organizacji i osób fizycznych oferujących atrakcyjne, innowacyjne oraz oryginalne 

usługi turystyczne oferowane i/lub prowadzone na terenie Województwa Małopolskiego. 

2. Promocja i wspieranie regionalnych inicjatyw, których efektem jest tworzenie sprawdzonych 

produktów turystycznych oraz najbardziej atrakcyjnych, przyjaznych ofert dla turystów. 

3. Upowszechnianie informacji o podmiotach świadczących usługi turystyczne, działających na 

terenie Województwa Małopolskiego, które uczestniczą w Konkursie. 

4. Podnoszenie jakości usług, promocja dobrych praktyk wśród przedsiębiorców na rynku usług 

turystycznych na terenie Krakowa i Małopolski 

5. Zwiększenie zainteresowania władz, administracji i organizacji mających wpływ na rozwój 

turystyki. 

§ 3. Warunki udziału w Konkursie: 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny dla przedsiębiorców turystycznych 

działających na terenie Województwa Małopolskiego. 

2. W Konkursie mogą brać udział organizacje i osoby fizyczne działające na terenie Województwa 

Małopolskiego (również niezrzeszone w Krakowskiej Izbie Turystyki), które działają zgodnie z 

przepisami prawa.  
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3. Zgłoszenia do konkursu dokonywać mogą:  

a. zainteresowane podmioty, 

b. członkowie klubu „Super Odys”, 

c. Zarząd Krakowskiej Izby Turystyki 

d. osoby fizyczne i organizacje, stowarzyszenia, izby gospodarcze. 

W przypadku zgłoszenia do konkursu przez inne podmioty niż zainteresowany kandydat, 

konieczne jest uzyskanie od niego pisemnej zgody tego podmiotu na udział w konkursie.  

4. Uczestnikiem może być podmiot, który wypełni i dostarczy następujące dokumenty.   

a. druk zgłoszenia oraz zgodę RODO stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu  

b. odpis z KRS lub CEIDG, 

c. materiały promocyjno-informacyjne, rekomendacje klientów oraz inne istotne 

informacje charakteryzujące podmiot. 

5. Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia kompletnej dokumentacji zgodnie z niniejszym 

regulaminem na adres: Krakowska Izba Turystyki, 31-008 Kraków, ul. św. Anny 9 IIIp. (data 

stempla pocztowego najpóźniej 28 stycznia 2020 r.) i prześle scany pocztą elektroniczną na 

adres izba@kit.krakow.pl (do dnia 28 stycznia 2020r. godz. 23:59). 

6. Druk zgłoszenia należy wypełnić starannie, podając jak najwięcej informacji opisujących 

działalność oraz oferowane usługi. 

§ 4. Kapituła Konkursu: 

1. Oceny zgłoszonych podmiotów dokonuje Kapituła powołana przez Organizatora, w skład której 

wchodzą przedstawiciele m.in. samorządów gospodarczych i terytorialnych, przedstawiciele 

służb, uczelni wyższych, mediów oraz eksperci działający w branży turystycznej. 

2. Członkowie Kapituły wybierają ze swojego grona przewodniczącego Kapituły, zastępcę 

przewodniczącego oraz sekretarza. 

3. Posiedzenia Kapituły zwołuje sekretarz w porozumieniu z przewodniczącym lub zastępcą 

przewodniczącego. 

4. Z każdego zebrania Kapituły sporządzana jest notatka, która zostaje przekazana do biura 

Organizatora w ciągu 3 dni po zakończeniu posiedzenia. 

5. Organizator gwarantuje, że w skład Kapituły pracujących przy ocenie podmiotów nie wchodzą 

osoby związane z bezpośrednią działalnością zgłoszonych uczestników. 

§ 5. Zasady Konkursu 

1. Za rok 2019 organizatorzy przewidują przyznanie nagród i wyróżnień w następujących 

kategoriach: 

a. turystyka wyjazdowa 

b. turystyka przyjazdowa 

c. turystyczne usługi transportowe 

d. obiekt hotelarski 

e. inny rodzaj działalności związanej z turystyką (np. wydarzenie, atrakcja turystyczna, 

usługa przewodnicka, itp.). 

2. Konkurs jest dwuetapowy  

3. W pierwszym etapie uczestnicy Konkursu będą podlegają ocenie Kapituły wg następujących 

kryteriów: 

a. ocena formalna i merytoryczna złożonych dokumentów i załączonych materiałów, 

b. ocena rekomendacji przekazanych przez uczestników Konkursu, 
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c. opinie na rynku; 

4. Kandydaci nominowani do drugiego etapu konkursu zostaną zaproszeni do przedstawienia 

prezentacji oferty i produktu przed Kapitułą. 

5. Kapituła ma prawo nie przyznać nagród we wszystkich kategoriach, o których mowa pkt 1 

niniejszego § 5. 

6. Kapituła, niezależnie od nagród o których mowa w pkt 1. niniejszego §, może przyznać pięć 

równorzędnych wyróżnień. 

7. Ponadto Kapituła może przyznać podmiotowi gospodarczemu lub osobie fizycznej nagrodę 

ODYS za oryginalne lub szczególne osiągnięcia / wydarzenia w turystyce.  

8. Laureaci konkursu ODYS otrzymują następujące nagrody:  

a. plakietki dla laureatów 

b. dyplomy dla wyróżnionych 

9. Wyróżnione obiekty zobowiązują się do umieszczenia plakiety/dyplomu w widocznym miejscu 

prowadzonej działalności.  

10. Laureaci będą promowane w materiałach promocyjnych i serwisach internetowych 

Organizatora. 

11. Laureaci mają prawo posługiwać się plakietą/dyplomem „ODYS 2019” w swoich materiałach 

reklamowych. 

12. Liczba przyznanych przez nagród i wyróżnień nie musi być równoznaczna z ilością zgłoszeń, 

które wpłynęły.  

13. Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas uroczystej gali / spotkania. 

14. Dokumentację związaną z konkursem zachowuje organizator.  

15. Przekazane materiały nie będą zwracane. 

§ 6. Uwagi końcowe 

1. Przesłanie zgłoszenia przez kandydata jest jednoznaczne z dobrowolnym poddaniem się 

ocenie przez Kapitułę Konkursu. 

2. Kapituła kończy pracę z wnioskiem umożliwiającym przygotowanie edycji konkursu na rok 

następny. 

3.  Decyzja Kapituły Konkursu jest ostateczna. 

4. Uczestnicy nie posiadają wglądu do protokołów i dokumentacji Kapituły. 

5. Interpretacja niniejszego regulaminu pozostaje w gestii Organizatora. 

§ 7. Ochrona Informacji 

1. Organizator konkursu stosuje zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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 (zwanej ogólnie Rozporządzenie o Ochronie Danych 

Osobowych). 

2. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji 

zgłoszenia udziału w konkursie, przeprowadzenia procesu weryfikacji, oceny i głosowania, 

opublikowania danych zwycięzców i upublicznienia wizerunku uczestników i zwycięzców na 

stronach administrowanych przez Organizatora i Współorganizatorów, w mediach 

społecznościowych zarządzanych przez Organizatora, w procesie realizacji działań 

promocyjnych dla zwycięzców oraz w celach sprawozdawczych w prawem przekazania 
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osobom trzecim (m.in. współorganizatorzy, partnerzy konkursu, osoby ściśle związane  

z procesem realizacji konkursu oraz realizujące działania promocyjne). 

3. Zgoda jest dobrowolna i może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez wysłanie 

wiadomości e-mail na adres inspektora ochrony danych osobowych rodo@kit.krakow.pl. 

Jednakże brak zgody uniemożliwia rejestrację  zgłoszenia i przeprowadzenie głosowania oraz 

jest niezgodny z promocyjnymi założeniami konkursu.  

4. Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r informujemy, iż Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest 

Krakowska Izba Turystyki z siedzibą przy ul. św. Anny 9, 31-008 Kraków reprezentowana przez 

Prezesa. 

5. Administrator wyznaczył Inspektora danych osobowych kontakt pod adresem e-mail 

rodo@kit.krakow.pl  

6. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji zgłoszenia do konkursu oraz celach 

określonych w pkt. 3 ochrony informacji. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. 

8. Dane osobowe Laureatów i uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres 10 lat lub 

do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie, z tym, że działania przetwarzania podjęte przed 

cofnięciem zgody pozostają w zgodzie z prawem, w tym w szczególności z ogólnym 

rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. 

9. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

10. Uczestnik konkursu ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.   
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KARTA ZGŁOSZENIA 

do Konkursu „ODYS 2019” 
(załącznik nr do regulaminu) 

 

Nazwa kandydata: ………………..………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ……………………………………..………………………………………………………...………………………………….. 
ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto 
 

Tel. ……………………………..……………………………. E-mail ………………..……………………………………….. 

WWW……………………………………………..………..... NIP .………………………………………..………………….. 

 

Social media (adresy profilów): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Imię i nazwisko osoby wskazanej do kontaktów z Izbą: 

..................................................................................................................................................... 

Tel. ……………………………………………………………… E-mail ………………..……………………………………….. 

Zgłoszenie do kategorii:  
 turystyka wyjazdowa 

 turystyka przyjazdowa 

 turystyczne usługi transportowe 

 obiekt hotelarski 

 inny rodzaj działalności związanej z turystyką (np. wydarzenie, atrakcja turystyczna, usługa 

przewodnicka, itp.). 
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Opis działalności: 
(informacje na temat prowadzonej działalności przez kandydata do konkursu np. od kiedy jest 
prowadzona działalność, jaka jest grupy docelowej, ilości obsługiwanych klientów/turystów, 
oferowanych usługach / produktach, członkostwie w organizacjach branżowych, formach 
promocji, itp.) 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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Podpisując niniejszą Kartę Zgłoszenia: 

• akceptuję Regulamin Konkursu „ODYS 2019”, 

/ w przypadku samodzielnego zgłoszenia do konkursu przez kandydata 

• zobowiązuję się do poinformowania wszystkich pracowników o zgłoszeniu do 
konkursu, 

• wyrażam zgodę na publikowanie i przetwarzanie przekazanych informacji i zdjęć przez 
Krakowską Izbę Turystyki, Urząd Miasta Krakowa i Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego w wydawnictwach i na nośnikach elektronicznych dla celów 
promocyjnych konkursu oraz realizowanego projektu, 

 

Załączam /w przypadku samodzielnego zgłoszenia do konkursu przez kandydata 

• aktualny KRS lub wypis CEIDG,  

• rekomendacje, dyplomy, certyfikaty, zezwolenia,  

• materiały promocyjne kandydata – foldery, oferty itp. 

 

Oświadczam, że: / w przypadku samodzielnego zgłoszenia do konkursu przez kandydata 
 

• podmiot który reprezentuję prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do 
KRS lub CEIDG, wobec którego nie wszczęto postępowania upadłościowego, nie 
ogłoszono upadłości oraz nie jest w stanie likwidacji. 

 
 
 
 
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej …………………………………………………….…………………………………… 
 
 
 
Data: ............................................. r.  Podpis …………................................................................. 
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Wyrażam  zgodę na przetwarzanie przez Krakowską Izbę Turystyki z siedzibą 31-008 Kraków, ul. św. 

Anny 9, moich danych osobowych w zakresie działania Krakowskiej Izby Turystyki oraz w celach 

marketingowych.  

Zgodnie z art.13 ust.1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27.04.2016 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO – informujemy, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowska Izba Turystyki z siedzibą 

w Krakowie, ul. św. Anny 9, 31-008 Kraków.  

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, 

Krakowska Izba Turystyki ul. św. Anny 9, 31-008 Kraków.  

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane w celu płynnej realizacji współpracy 

z Krakowską  Izbą Turystyki (m.in. komunikacja w zakresie współpracy, udział w szkoleniach, 

warsztatach, targach, spotkaniach, konferencjach, zamieszczanie informacji i wizerunku na stronach 

www, w mediach społecznościowych zarządzanych przez Krakowską Izbę Turystyki oraz w publikacjach 

i sprawozdaniach Krakowskiej Izby Turystyki). Jak również na podstawie wniosków o przygotowanie 

dokumentacji np. paszport pilota, w takim przypadku Krakowska Izba Turystyki będzie miała prawo 

przekazać dane osobom trzecim w celu druku wspomnianych dokumentów.   

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres współpracy z Krakowską Izbą Turystyki 

i 6 lat po ewentualnym jej zakończeniu. Posiada Pani/ Pan pełne prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, dane mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom upoważnionymdo 

uzyskania informacji. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Data i czytelny podpis: ____________________________________________________________ 

Dane osoby podpisującej zgodę:  
 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
        Nazwa organizacji: 

 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
        Imię i nazwisko 

 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
        E-mail  

 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
        Telefon 


