
 

Załącznik nr 1 

 
 

Regulamin konkursu przyrodniczego na plakat pod hasłem  
„POMÓŻMY  PTAKOM PRZETRWAĆ  ZIMĘ”. 

 
CELE KONKURSU:  
1. Poznawanie ptaków z naszego najbliższego otoczenia.  
2. Propagowanie konieczności pomocy ptakom w okresie zimowym. 
3. Propagowanie zasad właściwego i bezpiecznego dokarmiania ptaków.  
4. Wyrabianie wrażliwości  na  piękno natury. 
5. Inspirowanie sąsiadujących ze sobą szkół do rywalizacji zespołowej. 
 
ZASADY UCZESTNICTWA: 
W konkursie mogą wziąć udział klasy i kluby ekologiczne z przedszkoli i szkół podstawowych mieszczących 
się na terenie miasta i gminy Brusy, miasta i gminy Chojnice oraz z Konarzyn. Konkurs przebiega w trzech 
grupach wiekowych: 
1. przedszkola i klasy ,,0”, 
2. kl. I - III szkoły podstawowej, 
3. kl. IV – VI szkoły podstawowej. 
W celu uczestnictwa w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszenia  (załącznik nr 4) i załącznik nr 2 oraz 
przesłać je do dnia 22 grudnia 2022 r. na adres: Zaborski Park Krajobrazowy ul. Turystyczna 10 89-606 
Charzykowy lub e-mail: zpk@pomorskieparki.pl z dopiskiem „Konkurs”.  
Przesłanie zgłoszenia oznacza, że podmioty uczestniczące akceptują warunki Regulaminu i stają się 
współadministratorami zgodnie z art. 26 RODO. 
Prace należy dostarczyć do Zaborskiego Parku Krajobrazowego w terminie do dnia:  
31 marca 2023 r. Ogłoszenie wyników nastąpi do 15 kwietnia 2023 r. 
 
TEMATYKA:  
Praca konkursowa powinna dokumentować prowadzoną akcję zimowego dokarmiania ptaków.  
 
WARUNKI TECHNICZNE: 
Plakaty, które zostaną dostarczone na konkurs powinny posiadać format A1 (59,4 cm x 84,1 cm). Prace 
mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną oraz mogą zawierać hasła promujące właściwe 
dokarmianie ptaków. Plakaty na odwrocie powinny zawierać następujące informacje: nazwa szkoły, klasa, 
ilość osób, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna.  
 
OCENA KONKURSU:  
Oceny dokona niezależne jury powołane przez Kierownika Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Komisja 
dokona oceny na podstawie nadesłanego bądź dostarczonego „plakatu”. Za prowadzoną dokumentację 
klasa może zdobyć do 18 punktów /od 0 do 3 pkt. za każde kryterium/. Kryteria oceny:  
1. trafność wyboru miejsca dokarmiania, usytuowanie karmnika;  
2. systematyczność i sposoby dokarmiania;  
3. poczynione obserwacje;  
4. wymowa ekologiczna;  
5. pomysłowość i oryginalność pracy;  
6. walory estetyczne pracy.  
O zdobytej lokacie zadecyduje suma punktów. 
 
NAGRODY: 
Dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach przewidziano nagrody. 
 
ORGANIZATOR: 
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Zespołu w Charzykowach Zaborski Park Krajobrazowy 
 
 
 
 



 
PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W KONKURSIE: 
Podmiotami uczestniczącymi są placówki oświatowe zaproszone przez Organizatorów do uczestnictwa  
w konkursie. 
 
INFORMACJE DODATKOWE: 
1. Wszelkie informacje można uzyskać u Organizatora. O wynikach uczestnicy zostaną powiadomieni 
pisemnie. Zgłoszone prace stają się własnością Organizatorów do dalszego ich wykorzystania. Nie będą 
przyjmowane prace indywidualne oraz od klas/grup, które nie  nadeślą formularza zgłoszeniowego. 

2. Bieżące informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie: www.zaborskipark.pl 
 
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, 
jakimi są organizatorzy niniejszego konkursu wzór stanowi załącznik numer 2; 
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 odbiorcach, 
jakimi są organizatorzy niniejszego konkursu – wzór stanowi załącznik numer 3; 
d. przechowuje dane osobowe zgodnie z przepisami prawa regulującymi sposób archiwizowania informacji. 
3.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.  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.zaborskipark.pl/

