
 

Wdzydzki Park Krajobrazowy 

ul. Świętojańska 5E, 83-400 Kościerzyna 

tel/fax 58 686 82 73 

e-mail: wpk@pomorskieparki.pl, www.wdzydzkipark.pl 

Regulamin konkursu „Owady zapylające Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego” 
Część 3 - konkurs wiedzy 
 

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

2. Celem konkursu jest zachęcenie do aktywności poznawczych i obserwacji przyrody oraz popularyzacji wiedzy na 
temat owadów zapylających. 

3. Konkurs ma charakter indywidualny i mogą wziąć w nim udział osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie - wyłącznie 
za zgodą opiekunów prawnych. 

4. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
5. W celu przystąpienia do konkursu należy wypełnić załączony formularz zgłoszenia (załącznik nr 1) i przesłać 

go wraz z odpowiedziami na pytania z pkt. 7.  
6. Przesłanie zgłoszenia oznacza, że podmiot uczestniczący akceptuje warunki Regulaminu. 
7. Zadaniem konkursowym jest udzielenie w formie pisemnej odpowiedzi na poniższe pytania. Każdą z odpowiedzi 

należy krótko (w 2-4 zdaniach) uzasadnić.  
7.1. Jaki wpływ na owady zapylający mają inwazyjne gatunki obce? 
7.2. Czy pszczoła miodna zagraża dzikim zapylaczom? 
7.3. Co powinniśmy zrobić, aby stworzyć ogród przyjazny zapylaczom? 

8. Odpowiedzi wraz ze skanem lub zdjęciem formularza zgłoszeniowego należy przesłać drogą elektroniczną na 
adres g.sadowska@pomorskieparki.pl.  

9. Na odpowiedzi czekamy do 7 grudnia 2022r do godziny 23:00.  
10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 9 grudnia 2022 roku. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o jego 

wynikach za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. 
11. Powołane przez Organizatora Jury rozstrzygnie konkurs przydzielając każdej z odpowiedzi od 0 do 5 pkt. 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 15. W przypadku remisu pod uwagę będzie brana kolejność 
nadesłania maila z odpowiedziami. Jury przyzna trzy nagrody główne i wyróżnienia. Nagrodami będą  m.in. 
sprzęt turystyczny, książki, gry oraz materiały promocyjno-edukacyjne WPK i PZPK. Laureaci zobowiązani są 
do osobistego odbioru nagród lub za pośrednictwem osoby upoważnionej w terminie 30 dni od daty 
ogłoszenia wyników w siedzibie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, ul Świętojańska 5e, 83-400 
Kościerzyna. W przypadku nie odebrania nagrody w termie prawo do niej wygasa.  

12. Wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę kierować do Grażyny Sadowskiej na adres mailowy: 
g.sadowska@pomorskieparki.pl bądź telefonicznie: 58 686 82 73. 

13. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zarówno daty, ogłoszenia wyników, ilości i sposobu przyznania 
nagród głównych jak i zakupionych nagród. 

14. Ostateczna interpretacja Regulaminu pozostaje po stronie Organizatora. W sprawach nieuregulowanych 
niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. 

15. Konkurs realizowany jest dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

16. Przystępując do konkursu – uczestnik lub jego opiekun akceptuje postanowienia Regulaminu.  
 

Obowiązek informacyjny Organizatora:  
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku 
ul. Poniatowskiego 4a, kontakt: biuro@pomorskieparki.pl 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych e-mail: iod@pomorskieparki.pl 
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja konkursu, w tym kontakt z laureatami 

konkursu „Owady zapylające Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego” część 3 
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadania publicznego (art. 6, ust. 1e RODO) 
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w związku z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody. W przypadku publikacji imienia i 
nazwiska laureatów konkursu jest zgoda (art. 6, ust. 1a RODO). 

5. Brak zgody uniemożliwi publikację imienia i nazwiska laureata konkursu. 
6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty wykonujące zadania kontrolne na podstawie przepisów 

prawa. Dane osobowe osób nagrodzonych i wyróżnionych (imię i nazwisko) zostaną upublicznione 
na stronach internetowych Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i Pomorskiego Zespołu Parków 
Krajobrazowych. 

7. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez 6 lat od zakończenia konkursu.  
8. 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 ). 
Ponadto w przypadku wyrażenia zgody, osoba której dane dotyczą, ma prawo do wycofania zgody 
oraz do żądania usunięcia danych. Wycofanie zgody należy złożyć pisemnie do administratora. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. 
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KONKURS OWADY ZAPYLAJĄCE WDZYDZKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO 
Część 3 - konkurs wiedzy 
 

 
Formularz zgłoszeniowy 
 
 
Imię i nazwisko uczestnika:…………………………………………………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy…………………………..:……………………….…………………………….………………………… 

Adres mailowy……. ……………………………………………………..……………………………..……………………… 

 
 
 

☐ Wyrażam zgodę 

☐ Nie wyrażam zgody 

Na udostepnienie imienia, nazwiska na stronie internetowej Wdzydzkiego Parku 
Krajobrazowego. 

☐ Wyrażam zgodę 

☐ Nie wyrażam zgody 

Na udostepnienie imienia, nazwiska na stronie internetowej Pomorskiego Zespołu 
Parków Krajobrazowych. 

☐ Wyrażam zgodę 

☐ Nie wyrażam zgody 

Na udostępnienie imienia, nazwiska w mediach społecznościowych Facebook 
Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. 

 
Przesyłając niniejszy formularz oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem konkursu. 
 
...........................................................                      ............................................................... 
(miejscowość, data)                                              (podpis zgłaszającego lub opiekuna prawnego)                                                              
 

 

Załącznik nr 1 
 


