Regulamin zdobywania odznaki okolicznościowej „SKwP 115 lat na szczycie”
§1
W celu uzyskania odznaki okolicznościowej „SKwP 115 lat na szczycie”, należy zgromadzić,
w okresie od 1 stycznia do 31 października 2022 roku, 115 punktów, przyznawanych według
zasad określonych w § 2.
§2
1. Każdy członek zwyczajny, zwyczajny-dyplomowany księgowy, honorowy Stowarzyszenia
Księgowych w Polsce (dalej „członek”) za zdobycie szczytu górskiego położonego w
pasmie Karpat, Sudetów bądź Gór Świętokrzyskich otrzymuje określoną liczbę punktów
według poniższych zasad:
1) za szczyt od 400 do 1000 metrów n.p.m. –15 punktów;
2) za szczyt od 1001 do 2000 metrów n.p.m. – 20 punktów;
3) za szczyt powyżej 2001 metrów n.p.m. – 25 punktów.
2. Punkty dla oddziału okręgowego przyznawane są według poniższych zasad:
1) za zdobycie szczytu, niezależnie od jego wysokości, przez zrzeszonego w oddziale
członka – 1 punkt;
2) w przypadku zdobycia szczytu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, przez członka wspólnie
z rodziną lub ze znajomymi liczbę przyznanych punktów zwiększa się o 1 – tj. łącznie
2 punkty.
3. Punkty, o których mowa w ust. 1 i 2, przyznaje się tylko za jedno wejście na ten sam szczyt
przez danego członka.
§3
1. Ewidencja zdobywanych punktów prowadzona jest za pomocą ankiety Microsoft Forms.
Link do ankiety publikowany jest na stronach internetowych Stowarzyszenia oraz w social
mediach.
2. Po zdobyciu szczytu/szczytów członek, w terminie do dwóch tygodni, wypełnia ankietę,
o której mowa w ust. 1, przekazując następujące dane:
• imię i nazwisko;
• oddział SKwP;
• datę wejścia;
• pasmo, nazwę szczytu i jego wysokość;
• potwierdzenie wejścia np. zdjęcie ze szczytu z widocznym logo SKwP, pieczątkę ze
schroniska na papierze z logo SKwP, itp.;
• czy wejście było samodzielne czy w gronie rodziny lub przyjaciół;
• oświadczenie/zgodę RODO na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację
informacji i zdjęć na stronach internetowych Stowarzyszenia, czasopismach
wydawanych przez i na rzecz SKwP oraz social mediach w tym oświadczenie/zgodę
RODO na przetwarzanie danych i/lub wizerunku osób towarzyszących, jeśli uczestnik
powołuje się na dodatkowe punkty i chce przekazać np. film/zdjęcie z gronem
przyjaciół, rodziny. Zgoda przesyłana jest tylko przy zgłoszeniu pierwszego zdobytego

szczytu. Treść zgód i klauzuli informacyjnej stanowi załącznik do niniejszego
regulaminu.
3. W ankiecie można zgłosić jednorazowo maksymalnie 10 szczytów. W przypadku wejścia
na większą liczbę szczytów należy wypełnić kolejną ankietę.
4. Ostateczny termin zgłaszania udokumentowanych wejść do ewidencji upływa z dniem 7
listopada 2022 roku.
§4
1. Członek, który zgromadzi wymaganą liczbę punktów otrzymuje odznakę i tytuł
„Samodzielnego wędrowca”. Odznaka ma okrągły kształt. W środkowej części znajduje się
wizerunek szczytu Mnich oraz logo SKwP. Wokół wizerunku napis „SKwP 115 lat na
szczycie”.
2. Oddział okręgowy, który zgromadzi wymaganą liczbę punktów otrzymuje odznakę
(statuetkę). Statuetka ma kształt prostokąta. Na niej znajduje się wizerunek szczytu Mnich,
logo SKwP oraz napis: „SKwP 115 lat na szczycie”.
3. Członek oraz oddział z największą liczbą punktów otrzymują puchary i tytuł „Głównego
wędrowca SKwP”. Puchar zawiera dołączony napis: „SKwP 115 lat na szczycie” oraz logo
SKwP.
4. Członek, który pokona największą liczbę metrów, mierzoną wysokością szczytów n.p.m.
uzyskuje możliwość wejścia na szczyt Mnich 2068 m. n.p.m. (rejon Morskiego Oka
w Tatrach) w towarzystwie Tatrzańskiego Przewodnika Wysokogórskiego (IVBV) i tytuł
„Dyplomowanego wspinacza SKwP”.
§5
1. Ogłoszenie przez Komisję Organizacyjną rezultatów przedsięwzięcia/projektu (listy osób i
oddziałów okręgowych, które uzyskały odznakę „SKwP 115 lat na szczycie” oraz
laureatów) nastąpi do dnia 30 listopada 2022 roku. Wyniku opublikowane będą na stronie
internetowej www.skwp.pl.
§6
1. Koszt odznak dla członków, o których mowa w § 4 ust. 1, jest finansowany przez oddziały
okręgowe, do których członkowie przynależą.
2. Koszty statuetek i pucharów, dla członków i oddziałów okręgowych, o których mowa w § 4
ust. 2 i 3, są finansowane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia
3. Koszty Komisji Organizacyjnej oraz nagrodę dla członka, o którym mowa w § 4 ust. 4,
pokrywa Oddział Okręgowy w Gdańsku.
§7
1. Informacja o przedsięwzięciu umieszczona zostanie na stronach internetowych
Stowarzyszenia oraz w social mediach (Facebooku Instagram, LinkedIn, Twitter).
2. Zdjęcia uczestników przedsięwzięcia oraz opowieści z wycieczek przygotowane
w dowolnej formie będą publikowane w social mediach, czasopismach wydawanych przez i na
rzecz SKwP oraz na stronach internetowych Stowarzyszenia.
§8

1. Udział w przedsięwzięciu jest dobrowolny.
2. Stowarzyszenie nie odpowiada za ewentualne roszczenia uczestników przedsięwzięcia, w
szczególności za wypadki, urazy, kontuzje, uszkodzenia, itp.
§9
Z uwagi na zagrożenie pandemiczne (COVID-19) oraz ewentualne obostrzenia wprowadzane
w tym zakresie przez odpowiednie władze państwowe, konkurs w każdej chwili może zostać
odwołany lub przesunięty na inny termin.

