
 

Zaborski Park Krajobrazowy, ul. Turystyczna 10, 89-606 Charzykowy 
tel/fax: 52 396 09 64, e-mail: zpk@pomorskieparki.pl, www.zaborskipark.pl  

REGULAMIN AKCJI 
„ZAMIEŃ NAWŁOCIE NA MALWY PRZY PŁOCIE” 

 
 
I. ORGANIZATOR 

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych  

Oddział Zespołu w Charzykowach - Zaborski Park Krajobrazowy 

 

II. CELE AKCJI 

1. Ograniczenie hodowli i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków roślin. 

2. Popularyzacja ogrodów tradycyjnych przyjaznych przyrodzie. 

3. Ochrona tożsamości kulturowej Ziemi Zaborskiej. 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W akcji mogą wziąć udział mieszkańcy miasta i gminy Chojnice, miasta i gminy Brusy oraz 

gminy Konarzyny.  

2. W celu przystąpienia do akcji należy zgłosić się do Organizatora (tel. 52 396 09 64 lub 

zpk@pomorskieparki.pl). 

3. Pracownicy Parku weryfikują potrzebę usunięcia gatunku. 

4. Akcja obejmuje usuwanie gatunków inwazyjnych, których lista stanowi załącznik nr 1 do 

Regulaminu. 

5. Sadzonki roślin zostaną dostarczone do uczestnika akcji po usunięciu gatunku inwazyjnego. 

 

IV. CZAS TRWANIA AKCJI 

Akcja trwa od 1 lipca do 30 września 2022 r. lub do wyczerpania funduszy na sadzonki. 

 

V. SADZONKI ROŚLIN 

1. Po usunięciu gatunku inwazyjnego uczestnik akcji otrzymuje dowolnie wybrane przez siebie 

sadzonki roślin (rodzimych, tradycyjnych, miododajnych) i starych odmian drzew 

owocowych. 

2. Liczba otrzymanych sadzonek jest uzależniona od ilości lub powierzchni usuniętych 

gatunków inwazyjnych i podlega ocenie Organizatora. 

3. Sadzonki będą dostarczane do uczestników akcji przez Organizatora. 

4. Dostępność sadzonek uzależniona jest od terminu i oferty szkółek ogrodniczych. 

5. Sadzonki finansowane są ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

 

mailto:zpk@pomorskieparki.pl
http://www.zaborskipark.pl/


 

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

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.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pomorskieparki.pl  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji akcji, w tym do celów kontaktu 

z uczestnikami. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadania publicznego (art. 6, ust. 

1e RODO) w związku z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody. 

5. Dane osobowe uczestników akcji będą przetwarzane przez 6 lat od zakończenia akcji. 

6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty wykonujące zadania kontrolne na 

podstawie przepisów prawa. 

7. Uczestnik akcji 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 akcji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

 

Inwazyjne gatunki roślin według publikacji Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze 

szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych (Tokarska-Guzik B. i in. 2012) 

hodowane w ogrodach: 

1. aster nowobelgijski 

2. aster wierzbolistny 

3. azolla paprotkowa 

4. dereń rozłogowy 

5. kolcowój pospolity 

6. kolczurka klapowana 

7. kroplik żółty 

8. łubin trwały 

9. moczarka kanadyjska 

10. naparstnica purpurowa 

11. nawłoć kanadyjska 

12. nawłoć późna 

13. nawłoć wąskolistna 

14. niecierpek gruczołowaty 

15. niecierpek pomarańczowy 

16. orzech włoski 

17. powojnik pnący 

18. rdestowiec japoński 

19. rdestowiec pośredni 

20. rdestowiec sachaliński 

21. róża pomarszczona 

22. rudbekia naga 

23. słonecznik bulwiasty 

24. sumak octowiec 

25. tawuła kutnerowata 

26. tojeść kropkowana 

27. winobluszcz zaroślowy 

  

Nagrody finansowane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

  



 

Załącznik nr 2 

ZABORSKI PARK KRAJOBRAZOWY 

KARTA ZGŁOSZENIA W AKCJI „ZAMIEŃ NAWŁOCIE NA MALWY PRZY PŁOCIE” 

 

Deklaruję udział w akcji „Zamień nawłocie na malwy przy płocie” i akceptuję jej Regulamin 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Usunięte gatunki inwazyjne: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Otrzymane sadzonki alternatywne: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

Data:       Podpis: 

 

Ochrona danych osobowych  

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. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pomorskieparki.pl  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji akcji, w tym do celów kontaktu z uczestnikami. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadania publicznego (art. 6, ust. 1e RODO) w związku z ustawą z dnia 16 

kwietnia 2004r o ochronie przyrody. 

5. Dane osobowe uczestników akcji będą przetwarzane przez 6 lat od zakończenia akcji. 

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

7. Uczestnik akcji 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 akcji. 

 
 

       


