Regulamin konkursu
Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski
rok szkolny 2019/2020

1. CELE KONKURSU













Zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych Polski.
Poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska.
Zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy organizmami w ekosystemach.
Doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin i zwierząt.
Rozumienie i prawidłowe posługiwanie się pojęciami ekologicznymi.
Nabywanie umiejętności posługiwania się kluczem do oznaczania gatunków.
Rozwijanie umiejętności interpretowania mapy.
Pobudzenie zainteresowania światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.
Rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody.
Motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w najbliższym
otoczeniu.
Wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczej uczniów.
Integracja uczniów oraz wymiana doświadczeń między szkołami i służbami parków
krajobrazowych.

2. ORGANIZACJA
Realizacja celu konkursu wymaga przetwarzania danych osobowych. Wszystkie podmioty
zaangażowane w realizację konkursu, zarówno Organizator, jak i podmioty uczestniczące w
konkursie, są administratorami danych osobowych uczestników konkursu, ich
rodziców/opiekunów prawnych oraz nauczycieli sprawujących opiekę nad uczniami.
Administratorzy realizując cel współadministrują danymi.
1. ORGANIZATORZY
Organizatorem konkursu do etapu wojewódzkiego jest Pomorski Zespół Parków
Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku, ul Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk.
Dane kontaktowe: Grażyna Sadowska st. spec. ds. edukacji WPK, tel. 58 686 82 73,
e-mail:g.sadowska@pomorskieparki.pl
Informacja o przeprowadzeniu etapu ogólnopolskiego oraz podanie koordynatora
ogólnopolskiego zostanie przekazana w styczniu 2020 r.
2. PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W KONKURSIE
Podmiotami uczestniczącymi są placówki oświatowe zaproszone przez organizatorów
do uczestnictwa w konkursie.
3. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VI, VII i VIII szkoły podstawowej z
gmin, które wchodzą w skład parków krajobrazowych i ich otulin, z wyjątkiem miast
wojewódzkich. Wyjątek nie dotyczy dzielnic objętych granicami parku
krajobrazowego.

2. Szkoły z gmin, na terenie, których znajduje się więcej niż jeden park krajobrazowy,
mogą reprezentować tylko jeden z nich, który wybierają podając jego nazwę na karcie
zgłoszeniowej.
3. W celu przystąpienia do konkursu należy wypełnić załączony formularz zgłoszenia
uczestnictwa stanowiący załącznik nr 4 niniejszego Regulaminu i przesłać drogą
elektroniczną na adres koordynatora konkursu z terenu swojego parku krajobrazowego
(koordynatora parkowego) – Grażyna Sadowska st. spec ds. edukacji Wdzydzkiego
Parku Krajobrazowego, e-mail: g.sadowska@pomorskieparki.pl, w terminie do 31
października 2019 r.
4. Po przeprowadzeniu I etapu szkolnego należy do 22 listopada 2019r dostarczyć drogą
elektroniczną na adres koordynatora parkowego – Grażyna Sadowska e-mail:
g.sadowska@pomorskieparki.pl, protokół z przeprowadzenia I etapu (załącznik nr 5
Regulaminu) i oświadczenie/zgodę rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego
uczestnika (załącznik nr 3 Regulaminu).
5. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
6. Przesłanie zgłoszenia oznacza, że podmioty uczestniczące akceptują warunki
Regulaminu i stają się współadministratorami zgodnie z art. 26 RODO.
4. PRZEBIEG KONKURSU
1. Planowane jest przeprowadzenie konkursu w dwóch częściach:
A. wojewódzkiej (I, II i III etap)
I etap: szkolny – współzawodnictwo między uczniami w obrębie danej szkoły
(do wzięcia udziału w tym etapie zachęcamy całe klasy). W wyniku przeprowadzenia tego
etapu zostanie wyłoniona 4 osobowa reprezentacja szkoły, która będzie reprezentowała
szkołę w kolejnym etapie.
II etap: parkowy – współzawodnictwo zwycięskich drużyn, zgłoszonych szkół w obrębie
danego parku krajobrazowego. W wyniku tego etapu wyłoniona zostanie tylko jedna
drużyna reprezentująca dany park w finale wojewódzkim.
III 3 etap: wojewódzki – współzawodnictwo pomiędzy szkołami reprezentującymi
poszczególne parki krajobrazowe w danym województwie.
Test na każdym z etapów składał się będzie z 25 pytań, z których 10 to tzw. pytania ogólne
(identyczne we wszystkich województwach, dotyczące wiedzy z zakresu ekologii, ochrony
przyrody, ochrony środowiska, biologii i geografii, zgodnie z podstawą programową dla
klas VI, VII, VIII szkoły podstawowej). Pozostałe 15 pytań dotyczące parków krajobrazowych danego województwa przygotowują koordynatorzy parkowi i wojewódzcy.
Test będzie zawierał zadania, których trudność dopasowana zostanie do etapu konkursu
i czasu jego trwania. W I etapie będzie to test jednokrotnego wyboru, pytania zamknięte.
W II, III i IV etapie test będzie zawierał zadania otwarte, gdzie uczeń tworzy odpowiedź
samodzielnie i zadania zamknięte np. jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru oraz
prawda/fałsz. W etapie I i IV dodatkową konkurencją będzie rozpoznawanie gatunków
roślin i zwierząt chronionych w Polsce. Drużyny biorące udział w etapie 3 otrzymają od
koordynatora wojewódzkiego materiały potrzebne do przygotowania się do konkurencji
dodatkowej. Organizator przewiduje przygotowanie jedynie wykazu gatunków do
rozpoznawania. Zdjęcia uczestnicy zobowiązani są odszukać we własnym zakresie.
Obowiązują pełne polskie nazwy gatunku, bez nazw łacińskich.

B. ogólnopolskiej (IV etap) informację potwierdzającą realizację etapu ogólnopolskiego,
szkoły otrzymają, po etapie parkowym w miesiącu styczniu. W przypadku jego organizacji
szczegółowy regulamin tego etapu konkursu zostanie przekazany opiekunom laureatów
wojewódzkich.
2. Do obowiązków Organizatora konkursu należy poinformowanie Szkół o konkursie,
przygotowanie i rozdysponowanie testów na każdym z etapów oraz protokołów
pokonkursowych, powołanie komisji konkursowej oraz organizacja konkursu i
czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem (na etapie II i III), w tym ustalenia
miejsca przeprowadzenia poszczególnych etapów.
3. Dyrektorzy placówek oświatowych/szkół odpowiadają za I szkolny etap konkursu
polegający na: zgłoszeniu do Organizatora - koordynatora parkowego, udziału szkoły w
konkursie – załącznik nr 4 Regulaminu, zapoznaniu uczniów i nauczycieli z Regulaminem
konkursu, zorganizowaniu I etapu wśród uczniów, polegającego na przeprowadzeniu
testu dostarczonego przez koordynatora parkowego, wyłonieniu zwycięzców konkursu
(reprezentacji 4 –osobowej), oraz przekazaniu do koordynatora parkowego protokołu z
przeprowadzenia I etapu - załącznik nr 5 Regulaminu i oświadczenia rodzica/opiekuna
prawnego niepełnoletniego uczestnika (załącznik nr 3 Regulaminu).
5. OCENIANIE
Pytania ogólne do poszczególnych etapów konkursu będą ujednolicone, co pozwoli
porównać wiedzę młodzieży biorącej udział w konkursie. Sposób punktowania zadań wraz
z zasadami ich oceniania udostępniony będzie w dniu rozpoczęcia zmagań konkursowych
na każdym z etapów.
6. NAGRODY
1.

2.

Zwycięzcy każdego z etapów konkursu otrzymają nagrody w postaci książek, sprzętu
turystycznego, sportowego lub elektronicznego, a także materiały promocyjnoedukacyjne Parku.
W etapie szkolnym i parkowym nagrody dla zwycięzców drużynowych
i indywidualnych zapewnia koordynator parkowy (Wdzydzki Park Krajobrazowy). Za
przygotowanie nagród drużynowych i indywidualnych w etapie wojewódzkim
odpowiedzialny jest Organizator.

7. KALENDARZ KONKURSU
1. Przesłanie do dnia 31 października 2019 zgłoszenia udziału placówki
oświatowej/szkoły w konkursie (załącznik nr 4 Regulaminu), na adres e-mail:
g.sadowska@pomorskieparki.pl.
2. Przesłanie do 22 listopada protokołu z przeprowadzenia I etapu (załącznik nr 5
Regulaminu) i oświadczenia/zgody rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego
uczestnika
(załącznik
nr
3
Regulaminu)
na
adres
e-mail:
g.sadowska@pomorskieparki.pl.
3. Terminy poszczególnych etapów konkursu:
I etap szkolny – 14 listopada 2019 r., godz. 10 00 (zgłoszone do udziału Szkoły)
II etap parkowy– 16 grudnia 2019 r., godz. 10 00 (Wdzydzki Park Krajobrazowy)
III etap wojewódzki – 19 marca 2020 r., godz. 10 00 (Zaborski Park Krajobrazowy)
IV etap ogólnopolski – informacja w styczniu 2020 r

8. LITERATURA
 Podstawa programowa do nauczania w VI, VII, VIII klasie szkoły podstawowej.
 Broszury i informatory dotyczące parków krajobrazowych.
 Popularne przewodniki do oznaczania gatunków grzybów, roślin i zwierząt.
 Do etapu III – kompendium wiedzy o parkach krajobrazowych danego województwa,
przygotowane przez organizatora wojewódzkiego.
 Do etapu IV – kompendium wiedzy o parkach krajobrazowych przygotowane
przez organizatora ogólnopolskiego.
 Podręczniki i zeszyty ćwiczeń do biologii i geografii rekomendowane przez MEN.
Organizator zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie konkursu.
Postanowienia zawarte w części B (część ogólnopolska – etap IV) mogą być modyfikowane
jedynie przez podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie etapu ogólnopolskiego
tegorocznej edycji konkursu.
9. OBOWIĄZKI WSPÓŁADMINISTRATORÓW
Wszyscy administratorzy zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane RODO)
chronią dane osobowe.
1. Placówka oświatowa:
a. przetwarza dane osobowe, inne niż wskazane w art. 9 ust. 1 RODO, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO realizując zadania publiczne określone
przepisami prawa, w tym ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty, ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe oraz przepisy
wydane na ich podstawie;
b. nadaje upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla komisji
konkursu;
c. spełnia obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 RODO, w tym w
szczególności informuje o odbiorcy, jakimi jest Organizator niniejszego
konkursu - wzór stanowi załącznik numer 1 Regulaminu;
d. przechowuje dane osobowe zgodnie z przepisami prawa regulującymi sposób
archiwizowania informacji.
2. Organizator
a. przetwarza dane osobowe, inne niż wskazane w art. 9 ust. 1 RODO, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO realizując zadania publiczne określone
przepisami prawa, w tym ustawy o ochronie przyrody oraz przepisy wydane na
ich podstawie;
b. nadaje upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla komisji
konkursu;
c. spełnia obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 RODO, w tym w
szczególności informuje o odbiorcy, jakim jest Organizator niniejszego
konkursu – obowiązek informacyjny Organizatora stanowi załącznik numer 2
Regulaminu;

d. przechowuje dane osobowe zgodnie z przepisami prawa regulującymi sposób
archiwizowania informacji.
3. Współadministratorzy przetwarzający dane osobowe wskazane w art. 9 ust. 1
RODO, w tym wizerunek, w celu upublicznienia tych danych osobowych przetwarzają
je na podstawie zgody uczestnika, a w przypadku uczestnika niepełnoletniego jego
rodzica / opiekuna prawnego - załącznik numer 3 Regulaminu oraz nauczyciela –
załącznik numer 4 Regulaminu. Zgoda dotyczy publikacji przez wszystkich
administratorów.
4. Uczestnicy oraz nauczyciele mogą się skontaktować w sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w ramach konkursu z inspektorem
ochrony danych, adres e-mail: iod@pomorskieparki.pl
8. ZAŁĄCZNIKI
1. Wzór obowiązku informacyjnego placówki oświatowej
2. Obowiązek informacyjny Organizatora
3. Oświadczenie/zgoda na przetwarzanie wizerunku uczestnika
4. Formularz zgłoszenia uczestnictwa w konkursie
5. Protokół z przeprowadzenia I etapu konkursu

Załącznik nr 1

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY PLACÓWKI OŚWIATOWEJ
w związku z realizacją konkursu
Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski

1. Administratorem danych osobowych jest ………………….. (nazwa, siedziba, dane kontaktowe
placówki oświatowej).
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych e-mail: …………….
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest zgłoszenie udziału w konkursie oraz zorganizowanie i
przeprowadzenie konkursu na etapie szkolnym.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadania publicznego na podstawie
ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia
2016 roku Prawo oświatowe, przepisów wydanych na ich podstawie oraz zgoda.
5. Odbiorcami danych osobowych będą organizatorzy konkursu oraz w przypadku wyrażenia zgody na
upublicznienie wizerunku osoby korzystające z Internetu.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do dnia zakończenia roku szkolnego, w którym zorganizowano
konkurs.
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. W przypadku wyrażenia zgody, osoba której dane dotyczą, ma prawo do wycofania zgody na
przetwarzanie wizerunku oraz do żądania usunięcia danych. Wycofanie zgody należy złożyć
pisemnie do administratora.

Załącznik nr 2
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ORGANIZATORA
w związku z realizacją konkursu
Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski

1. Administratorem 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.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadania publicznego na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody oraz zgoda.
5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty wykonujące zadania kontrolne na podstawie
przepisów prawa oraz w przypadku wyrażenia zgody na upublicznienie wizerunku osoby korzystające
z Internetu.
6. Dane osobowe laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat, a pozostałych uczestników przez rok
od zakończenia roku kalendarzowego, w którym odbędzie się konkurs.
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. 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.

Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA KONKURSU*
Wyrażam zgodę na udział:
Imię i nazwisko
uczestnika
Klasa
Szkoła

w konkursie Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski organizowanego przez Pomorski Zespół Parków
Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku.
☐ wyrażam zgodę ☐ nie wyrażam zgody na upublicznienie imienia, nazwiska, klasy i szkoły na stronie
internetowej Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4a
lub/oraz profilu społecznościowym, gdy uczestnik zostanie laureatem konkursu.

.................................................
(miejscowość, data)

......................................................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika)

☐ wyrażam zgodę ☐ nie wyrażam zgody na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie
wizerunku małoletniego uczestnika zarejestrowanego podczas konkursu na potrzeby konkursu poprzez
umieszczanie tych zdjęć na stronach internetowych Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych z siedzibą
w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4a oraz w innych mediach w celu informowania o przebiegu konkursu oraz w
celu promocyjnym. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie
oraz obejmuje wszelkie formy publikacji. Zostałem/am poinformowana, że zgoda może być wycofana w
każdym momencie. Mam prawo do żądania usunięcia danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na używanie,
wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku dokonane przed jej cofnięciem. Ponadto oświadczam, że
nieodpłatna zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie małoletniego uczestnika wizerunku obejmuje także
wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnienie, kopiowanie, rozpowszechnianie, obróbkę, opracowanie i
powielanie wizerunku dowolną techniką bądź za pośrednictwem dowolnego medium na potrzeby
opublikowania we wskazanych celach.

.................................................
(miejscowość, data)

......................................................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika)

* wypełnione i podpisane oświadczenie należy przesłać skanem na adres koordynatora parkowego e-mail:
g.sadowska@pomorskieparki.pl po zakończeniu I etapu do dnia 22 listopada 2019r

Załącznik nr 4
FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE*
Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski

Nazwa i adres Szkoły

Nr telefonu i adres e-mail
Szkoły

Liczba zgłoszonych uczniów

Imię i nazwisko
nauczyciela/koordynatora
Nr telefonu i adres e-mail
nauczyciela/koordynatora

☐ wyrażam zgodę ☐ nie wyrażam zgody na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie
mojego wizerunku zarejestrowanego podczas konkursu na potrzeby konkursu poprzez umieszczanie tych zdjęć
na stronach internetowych Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku, ul.
Poniatowskiego 4a oraz w innych mediach w celu informowania o przebiegu konkursu oraz w celu
promocyjnym. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie oraz
obejmuje wszelkie formy publikacji. Zostałem/am poinformowana, że zgoda może być wycofana w każdym
momencie. Mam prawo do żądania usunięcia moich danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na używanie,
wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku dokonane przed jej cofnięciem. Ponadto oświadczam, że
nieodpłatna zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie mojego wizerunku obejmuje także wykorzystanie,
utrwalanie, zwielokrotnienie, kopiowanie, rozpowszechnianie, obróbkę, opracowanie i powielanie wizerunku
dowolną techniką bądź za pośrednictwem dowolnego medium na potrzeby opublikowania we wskazanych
celach.
......................................................
(miejscowość, data)

......................................................
(miejscowość, data)

.................................................................................................
(podpis nauczyciela/ szkolnego koordynatora konkursu)

.................................................................................................
(podpis Dyrektora Szkoły )

* wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać skanem na adres koordynatora parkowego
e-mail: g.sadowska@pomorskieparki.pl do dnia 31 października 2019r

Załącznik nr 5

PROTOKÓŁ *
Z PRZEPROWADZENIA I ETAPU - SZKOLNEGO
KONKURSU „POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI”

rok szkolny 2019/2020
Wdzydzki Park Krajobrazowy

1)

NAZWA I ADRES SZKOŁY, GDZIE ODBYŁ SIĘ I ETAP KONKURSU:

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

2)

LICZBA UCZESTNIKÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE: .....................................................

3)

IMIONA I NAZWISKA 4 OSÓB, KTÓRE ZDOBYŁY NAJWIĘKSZĄ ILOŚĆ PUNKTÓW WRAZ Z
PODANIEM ILOŚCI PUNKTÓW ZDOBYTYCH PRZEZ POSZCZEGÓLNE OSOBY:
I. .......................................................................................................................................................................
II. .......................................................................................................................................................................
III. .......................................................................................................................................................................
IV. .......................................................................................................................................................................

4)

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA PRZYGOTOWUJACEGO UCZESTNIKÓW DO KONKURSU:
..........................................................................................................................................................

5)

UWAGI: .................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

...................................
data

...............................................................................
podpis osoby sporządzającej protokół

* wypełniony i podpisany protokół należy przesłać skanem na adres koordynatora parkowego e-mail:
g.sadowska@pomorskieparki.pl po zakończeniu I etapu do dnia 22 listopada 2019r

