
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  
„PRZYRODA WDZYDZKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO” 

 

1. Cele konkursu 
 ukazanie różnorodności siedlisk przyrodniczych Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego; 
 zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony i zachowania różnorodności siedlisk przyrodniczych WPK; 
 uwrażliwienie na piękno otaczającej nas przyrody; 
 wzbudzenie w uczestnikach zainteresowania otoczeniem i współodpowiedzialności za jego kształt. 

2. Organizacja 
Realizacja celów 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. Organizator  Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Oddział Wdzydzki Park Krajobrazowy, ul. 
Świętojańska 5e, 83-400 Kościerzyna, tel 58 686 82 73. 

2. Podmioty uczestniczące w konkursie Podmiotami uczestniczącymi są placówki oświatowe 
zaproszone przez Organizatora do uczestnictwa w konkursie. 

3. Warunki uczestnictwa 
1. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i przedszkoli z terenu powiatu kościer-

skiego. Zadaniem konkursowym jest wykonanie w dowolnej technice, płaskiej pracy plastycznej 
formatu A4 o tematyce zgodnej daną kategorią wiekową. 

2. W celu przystąpienia do konkursu należy wypełnić załączony formularz zgłoszenia uczestnictwa 
stanowiącego załącznik nr 4 niniejszego Regulaminu oraz oświadczenie/zgodę rodzica/opiekuna 
prawnego uczestnika konkursu załącznik nr 3 niniejszego Regulaminu i dostarczyć do Organiza-
tora. 

3. Przesłanie zgłoszenia oznacza, że podmioty uczestniczące akceptują warunki Regulaminu i stają 
się  współadministratorami zgodnie z art. 26 RODO.  

4. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  
5. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną samodzielnie wykonaną pracę. 

4. Przebieg konkursu 
1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w czterech kategoriach wiekowych.  

KATEGORIA I 
Przedszkola oraz uczniowie szkół podstawowych klasy „0”- I. Zadaniem konkursowym jest wykonanie 
w dowolnej technice, płaskiej pracy plastycznej formatu A4 przedstawiającej organizmy zasiedlające 
łąki Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.  
KATEGORIA II 
Uczniowie szkół podstawowych klasy II - III. Zadaniem konkursowym jest wykonanie w dowolnej 
technice, płaskiej pracy plastycznej formatu A4 przedstawiającej organizmy zasiedlające lasy (bory) 
Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.  
KATEGORIA III 
Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej. Zadaniem konkursowym jest wykonanie w dowolnej 
technice, płaskiej pracy plastycznej formatu A4 przedstawiającej organizmy zasiedlające wody 
(jeziora/rzeki) Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.  
KATEGORIA IV 
Uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej. Zadaniem konkursowym jest wykonanie w dowolnej 
technice, płaskiej pracy plastycznej formatu A4 przedstawiającej organizmy zasiedlające torfowiska 
Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.  



2. Do zadań Organizatora należy: przygotowanie regulaminu konkursu, zaproszenie placówek 
oświatowych do udziału w konkursie – załącznik nr 4 Regulaminu, zorganizowanie konkursu, 
powołanie komisji konkursowej oraz wyłonienie przez komisję laureatów, ogłoszenie laureatów 
konkursu i przekazanie tej informacji placówkom oświatowym, przygotowanie nagród dla 
laureatów konkursu. 

3. Do zadań Dyrektorów placówek oświatowych biorących udział w konkursie należy: zgłoszenie 
udziału placówki oświatowej w konkursie - załącznik nr 4 Regulaminu, zapoznanie uczniów i 
nauczycieli z Regulaminem konkursu, dostarczenie prac konkursowych do Organizatora wraz z 
oświadczeniem/zgodą rodzica/opiekuna prawnego ucznia - załącznik nr 3 Regulaminu. 

5. Nagrody   
1. W każdej z kategorii wiekowej Organizator przewiduje przyznanie 3 miejsc głównych, a także 

nie więcej niż 3 wyróżnienia.  
2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody w postaci książek, art. papierniczych lub gier oraz 

materiałów edukacyjno-promocyjnych Organizatora. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania wszystkich nagród. 

6. Kalendarz konkursu 
1. Prace należy dostarczyć osobiście lub wysłać do 20 listopada 2019r. na adres: Wdzydzki Park 

Krajobrazowy, ul Świętojańska 5E, 83-400 Kościerzyna. Na odwrocie pracy należy podać imię i 
nazwisko uczestnika oraz klasę i nazwę placówki oświatowej, do której uczęszcza. Do prac 
konkursowych należy załączyć zgłoszenie udziału placówki oświatowej w konkursie  – załącznik 
nr 4 Regulaminu oraz oświadczenie/zgodę rodzica/opiekuna prawnego uczestnika – załącznik 
nr 3 Regulaminu. 

2. Do 27 listopada 2019 powołana przez Organizatora komisja konkursowa dokona oceny prac 
konkursowych i wyłoni laureatów konkursu. O wynikach konkursu Organizator poinformuje 
placówki oświatowe telefonicznie lub drogą mailową. 

3.  Prezentacja wybranych prac konkursowych oraz rozdanie nagród odbędzie się 4 grudnia 
2019r. o godz. 12:00 w siedzibie Organizatora -Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego w Koście-
rzynie. 

7. Postanowienia końcowe 
1. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
2. Prace przesłane po terminie i niezgodne z tematem Konkursu nie będą oceniane. 
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie konkursu, z przyczyn od niego nie-

zależnych. 
5. Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane. Organizator zastrzega sobie prawo do 

zachowania i wykorzystania (w tym też publikacji) w dowolny sposób wszystkich nadesłanych 
prac.  

6. Nadesłanie prac i zgłoszenie udziału jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 
7. Konkurs realizowany jest dzięki finansowemu wsparciu WFOŚiGW w Gdańsku. 
8. Więcej informacji można uzyskać u Grażyny Sadowskiej – st. spec. ds. edukacji WPK; tel: 58 

686 82 73, e-mail: g.sadowska@pomorskieparki.pl 

8. 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 odbiorcach, jakim 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 
ustawie 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 odbiorcach, jakim jest Organizator niniejszego konkursu – obowiązek 
informacyjny 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 nr 3 Regulaminu oraz nauczyciela - załącznik nr 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 

9. Załączniki 
1. Wzór obowiązku informacyjnego placówki oświatowej 
2. Obowiązek informacyjny dla Organizatora  
3. Oświadczenie/zgoda na przetwarzanie danych w tym wizerunku  
4. Formularz zgłoszenia uczestnictwa w konkursie  

 

 
  



 

 

 
Załącznik nr 1 

 
WZÓR 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 
w związku z realizacją konkursu plastycznego 
Przyroda Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego 

 

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, zebranie i 

przekazanie Organizatorowi prac konkursowych oraz oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego 
uczestnika dot. zgody na wykorzystanie wizerunku.  

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 będzie Organizator 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. 

 
 
 

mailto:kancelaria@uodo.gov.pl


 

Załącznik nr 2 
 

       OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ORGANIZATORA 

w związku z realizacją konkursu plastycznego 

Przyroda Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego 

 

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 2004r 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 na 
przetwarzanie wizerunku oraz do żądania usunięcia danych. Wycofanie zgody należy złożyć 
pisemnie do administratora. 
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Załącznik nr 3 
 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA KONKURSU 
 

Wyrażam zgodę na udział: 
 

Imię i nazwisko 
uczestnika 

 
 

Wiek  
 

Klasa  
 

Placówka 
oświatowa/szkoła 

 
 

 
w konkursie plastycznym „Przyroda Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego” organizowanego przez 
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Oddział Wdzydzki Park Krajobrazowy w Kościerzynie. 

 

☐ 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. 

W przypadku niewyrażenia zgody upublicznione zostanie tylko imię i wiek laureata. 
 

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

        (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) 

         
 
 



 

Załącznik nr 4 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE PLASTYCZNYM 

Przyroda Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego 

 

Nazwa i adres placówki 
oświatowej 

 

 

 

Nr telefonu i adres e-mail 
placówki oświatowej 

 

 

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)                (podpis nauczyciela/szkolnego koordynatora konkursu ) 

 

 

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

          (miejscowość, data)             (podpis Dyrektora placówki oświatowej zgłoszonej do konkurs) 

 


