
REGULAMIN KONKURSU POZNAJEMY DRZEWA  

1. Organizatorem konkursu jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Oddział Wdzydzki Park 
Krajobrazowy, ul. Świętojańska 5e, 83-400 Kościerzyna, tel. 58 686 82 73. 

2. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Dnia Krajobrazu (20 października 2020r). 
3. Cele konkursu: zdobywanie i pogłębianie wiedzy na temat drzew, ich roli w przyrodzie i tworzeniu 

krajobrazu; ukazanie ich różnorodności i  poszerzenie wiedzy na temat rozpoznawania gatunków. 
4. Zadaniem konkursowym jest rozwiązanie terenowej gry przyrodniczej pn. „Poznajemy drzewa w 

Kościerzynie” dostępnej na stronie https://wdzydzkipark.pl/edukacja-2/edukacyjne-gry-
terenowe/poznajemy-drzewa/ oraz udzielenie odpowiedzi na pytania i zadania zawarte w karcie 
konkursowej (załącznik nr 1). 

5. W konkursie zostanie nagrodzonych 10 osób, które zdobędą największą liczbę punktów, odpowiadając 
na pytania i rozwiązując zadania zawarte w karcie konkursowej (załącznik nr 1). Przy każdym z 
pytań/zadań podano maksymalną liczbę punktów do zdobycia oraz sposób oceny w przypadku zadań 
i pytań otwartych. 

6. Wypełnioną kartę konkursową należy przesłać drogą mailową do 19 października 2020 roku do 
godziny 10:00 na adres: g.sadowska@pomorskieparki.pl lub dostarczyć w wersji papierowej na adres 
Organizatora (liczy się data i godzina dostarczenia karty). Na karcie konkursowej należy podać imię i 
nazwisko uczestnika oraz nr telefonu lub adres e-mail  w celu kontaktu w przypadku wygranej. 

7. Organizator w dniu 19 października 2020 powała komisję konkursową, która dokona oceny kart 
konkursowych i wyłoni laureatów. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową lub 
telefoniczną  20 października 2020r.  

8. Nagrodami będą książki i materiały promocyjno-edukacyjne WPK tj. kubki, kominy wielofunkcyjne i 
torby ekologiczne. Osoba nagrodzona zobowiązana jest do osobistego lub za pośrednictwem osoby 
upoważnionej, odporu nagrody w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników w siedzibie 
Organizatora. W przypadku nie odebrania nagrody w termie prawo do niej wygasa. 

9. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub 
opiekunów prawnych. W tym celu do karty konkursowej należy załączyć wypełnioną zgodę załącznik 
nr 2. 

10. Konkurs ma charakter indywidulany i każdy uczestnik może przesłać tylko jedną samodzielnie 
wypełnioną kartę. 

11. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
12. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznawania wszystkich nagród lub przyznania większej 

liczby nagród oraz do zmian w Regulaminie z przyczyn od niego niezależnych. 
13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 
14. Zgłaszając swój udział w konkursie Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa 

osobiste i majątkowe do przesłanego przez niego zdjęcia. Organizator zastrzega sobie prawo do bez-
płatnej publikacji wszystkich nadesłanych zdjęć na stronie internetowej oraz portalu społecznościo-
wym Facebook. Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują Organizatorowi nieodpłatnie i na 
czas nieokreślony. 

15. Nadesłanie karty konkursowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 
16. Więcej informacji można uzyskać u Grażyny Sadowskiej – st. spec. ds. edukacji WPK; tel: 58 6868273, 

e-mail: g.sadowska@pomorskieparki.pl. 
17. Obowiązek informacyjny Organizatora (klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych 

osobowych):     
1. Administratorami danych osobowych jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w 

Słupsku ul. Poniatowskiego 4a, kontakt g.sadowska@pomorskieparki.pl 
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych e-mail: iod@pomorskieparki.pl 
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest zorganizowanie, przeprowadzenie oraz wyłonienie 

laureatów konkursu. 
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4. Podstawą przetwarzania danych jest art.6 ust.1 lit. e) RODO  tj. realizacja zadania w interesie pu-

blicznym w związku z zadaniami nałożonymi na administratora ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku 

o ochronie przyrody oraz art. 6 ust. 1 lit. d) RODO w zakresie danych kontaktowych, których prze-

twarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby której dane dotyczą, lub innej 

osoby fizycznej. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty wykonujące zadania kontrolne na podstawie 
przepisów prawa. 

6. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez 1 miesiąc od momentu ogłoszenia 
wyników konkursu. 

7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do 
nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu 
oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ). 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. 
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Załącznik nr 1 
KARTA KONKURSOWA – POZNAJEMY DRZEWA 

 
Wdzydzki Park Krajobrazowy zaprasza do wspólnej zabawy i udziału w konkursie organizowanym z okazji 

obchodów Dnia Krajobrazu 2020. Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z Regulaminem, przejść trasę 
gry terenowej pn. „Poznajemy drzewa w Kościerzynie” i rozwiązać poniższe zadania. Wypełnioną kartę prosimy 
przesłać drogą mailową  na adres g.sadowska@pomorskieparki.pl lub dostarczyć do siedziby Parku do dnia  
19 października 2020 do godziny 10:00.  POWODZENIA! 
 

Zadanie 1.  (do zdobycia 0 – 10 punktów)  
Weź udział w terenowej grze przyrodniczej „Poznajemy drzewa w Kościerzynie”,  
dostępnej na stronie www.wdzydzkipark.pl/edukacja-2/edukacyjne-gry-
terenowe/poznajemy- drzewa/ i wpisując poniżej odpowiednie numery podaj jej 
rozwiązanie. Kartę gry terenowej można również pobrać skanując załączony kod QR. 
 
brzoza brodawkowata - …….,   lipa drobnolistna - …….,   klon jawor - …….,   klon zwyczajny - …….,  
wierzba - …….,      cis pospolity - …….,    kasztanowiec zwyczajny - …….,   jarząb pospolity - …….,  
jesion wyniosły - …….,   świerk pospolity - …….,    
 
Zadanie 2.  (0 – 2pkt)  
Przyjrzyj się uważnie drzewom opisanym w grze i podaj lokalizację tych, które zostały uznane za pomniki 
przyrody. …….,  ……., 
 
Zadanie 3.  (0 – 10pkt)  
Spośród drzew napotkanych podczas gry wybierz jeden dowolny okaz lub grupę drzew, wymyśl dla 
niego/nich nazwę oraz krótko ją uzasadnij. Ocenie będzie podlegała oryginalność i trafność nazwy,  
a także uzasadnienie. 
lokalizacja (numer) ……..….,  nazwa gatunkowa drzew/a………………………………………………………………………,  

Twoja nazwa………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

uzasadnienie: 
 
 
 
 
Zadanie 4.  (0 – 2pkt)  
Wykonaj zdjęcie wybranemu w zadaniu 3 drzewu lub grupie drzew i załącz je do karty konkursowej. 
 
Zadanie 5. (0 – 6pkt)   
W maksymalnie trzech zdaniach napisz, co by się zmieniło, gdyby wybrane przez Ciebie w zadaniu 3 
drzewo/a zostało/y wycięte. Oceniana będzie trafność odpowiedzi w trzech aspektach: ze względu na  
przyrodę, człowieka i krajobraz.  
 
 
 
 
 

Przesyłając niniejszą kartę konkursową oświadczam, iż akceptuję regulamin konkursu. 

Imię i nazwisko  .............................................................................................................................................................. 

nr telefonu lub e-mail ....................................................................................................................................................                                                                 
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Załącznik nr 2 
 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO MAŁOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU 
 

Wyrażam zgodę na udział: 
 
Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
w konkursie „POZNAJEMY DRZEWA” organizowanego przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, 
Oddział Wdzydzki Park Krajobrazowy w Kościerzynie. 
 
Jednocześnie oświadczam, iż akceptuję zapisy regulaminu konkursu i zapoznałem(-am) się z treścią 
klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz 
prawie dostępu do treści tych danych i prawie ich poprawiania. 
 
 
.................................................   ...................................................................................... 

        (miejscowość, data)                                        (podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika) 
 
 
 


