Polesie w Naturze

ul. Lubelska 3a | 22-234 Urszulin | tel. (82) 571 30 71| fax. (82) 571 30 03| www.poleskipn.pl | e-mail:
poleskipn@poleskipn.pl

ED 601-2/2021
Urszulin, dn. 24.02.2021 r.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„CZTERY EKOSYSTEMY – WODA, LAS, TORFOWISKO, ŁĄKA ”
1. Organizatorem konkursu jest Poleski Park Narodowy, ul. Lubelska 3a 22-234 Urszulin, tel. 82
5713 071, www.poleskipn.pl, e-mail: poleskipn@poleskipn.pl
2. Konkurs ma charakter otwarty. Przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkolnej. Udział w nim
jest bezpłatny. Konkurs jest organizowany w czterech kategoriach wiekowych:
− Kategoria I - dzieci w wieku przedszkolnym,
− Kategoria II - dzieci szkół podstawowych klasy I – III,
− Kategoria III - dzieci szkół podstawowych klasy IV - VI,
− Kategoria IV - młodzież szkół podstawowych klasy VII-VIII oraz ponadpodstawowych.
3. Tematyka: rysunek o tematyce przyrodniczej, ukazujący walory Poleskiego Parku
Narodowego.
4. Temat pracy: „Cztery ekosystemy – woda, las, torfowisko, łąka”
5. Ilość prac: Uczestnik konkursu może przekazać tylko jedną pracę. Prace nadesłane na konkurs
muszą być pracami własnymi o charakterze twórczym, nigdzie wcześniej niepublikowane i nie
przedstawiane na innych konkursach.
6. Format: 297 x 420 mm (A3). Prace w innym formacie i prace z wykorzystaniem materiałów
przestrzennych (liście, szyszki, nasiona) nie zostaną dopuszczone do oceny jury.
7. Technika dowolna.
8. Termin nadsyłania prac: prace należy nadsyłać / dostarczyć do 9 kwietnia 2021 r. - liczy się
data nadania przesyłki.
9. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dołączenie wypełnionego formularza karty
zgłoszeniowej podpisanej przez autora pracy lub prawnego opiekuna. Wzór karty
zgłoszeniowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
10. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest również podpisanie Oświadczenia
rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu. Wzór niniejszego oświadczenia stanowi
załącznik nr 2 do regulaminu.
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11. Prace, odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem, należy nadsyłać lub dostarczyć
osobiście na adres: Poleski Park Narodowy, ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin
Z dopiskiem na kopercie - Konkurs plastyczny „Cztery ekosystemy – woda, las,
torfowisko, łąka”
12. Prace przesłane w 2020 roku biorą udział w konkursie.
13. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i ogłoszenie wyników nastąpi 23 kwietnia 2021 r. za
pośrednictwem strony internetowej PPN www.poleskipn.pl oraz na portalu
społecznościowym Facebook.
14. Nagrody rzeczowe za najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej zostaną przesłane pocztą
w terminie do 28 maja 2021 r. lub wręczone osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
15. Chęć odbioru osobistego należy zadeklarować na karcie zgłoszeniowej.
16. W ciągu tygodnia od ogłoszenia wyników – do 30 kwietnia 2021 r. – należy uzgodnić
telefonicznie lub mailowo indywidualny termin osobistego odbioru nagrody; telefon: 82 562
23 83, e-mail: patrycja.kolodziej@poleskipn.pl.
17. Prace konkursowe będą prezentowane w ośrodkach edukacyjnych Poleskiego Parku
Narodowego oraz on-line.
18. Wystawa on-line zostanie udostępniona w dniu ogłoszenia wyników – 23 kwietnia 2021 r.
19. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które były publikowane i nagradzane w innych
konkursach, nie spełniają wymogów technicznych i tematycznych określonych w regulaminie,
zostaną nadesłane po wyznaczonym terminie.
20. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z przekazaniem majątkowych praw autorskich
do prac plastycznych na rzecz Poleskiego Parku Narodowego. Uczestnicy wyrażają zgodę na
przechowywanie, eksponowanie i publikowanie prac plastycznych w celach edukacyjnych i
promocyjnych Poleskiego Parku Narodowego.
21. Informacje o konkursie będą zamieszczone i na bieżąco aktualizowane na stronie
internetowej PPN www.poleskipn.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook. Prosimy o
śledzenie ewentualnych zmian, gdyż nie będą one przekazywane za pomocą poczty
tradycyjnej.
22. Podczas konkursu będą wykonywane zdjęcia. Dokumentacja fotograficzna jest
wykorzystywana do celów promocyjnych Poleskiego Parku Narodowego (Facebook, strona
www, wydawnictwa PPN) oraz dokumentacji projektowej związanej z realizacją działania.
23. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27.04.2016 r. 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),
Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r., dalej: RODO. Poleski Park Narodowy informuję,
że:
a) Administratorem Pana/Pani danych osobowych lub osoby, której Pan/Pani jest
rodzicem/opiekunem prawnym (dalej: dane osobowe) jest: Poleski Park Narodowy w
Urszulinie, ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin, NIP: 565 15 25 309, REGON: 061360188, tel.
(082) 5713071, fax. (082) 5713003, e-mail: poleskipn@poleskipn.pl (dalej: Administrator),
kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: 82 5713071, e-mail:
iod@poleskipn.pl
b) Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze przy realizacji konkursu wiedzy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c
RODO),
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c) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza
terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego),
d) Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w instrukcji kancelaryjnej i
rzeczowym wykazie akt Poleskiego Parku Narodowego,
e) Przysługuje Panu/Pani:
- dostęp do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
- ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
- ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
- ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
- przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych - w granicach
art. 21 RODO,
f) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na
przetwarzanie danych skutkować będzie niemożliwością uczestnictwa w konkursie
plastycznym,
g) Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają
profilowaniu.

Załączniki:
1)
Załącznik nr 1 do Regulamin Konkursu Plastycznego „Cztery ekosystemy – woda, las,
torfowisko, łąka” - Karta zgłoszeniowa.
2)
Załącznik nr 2 do Regulamin Konkursu Plastycznego „Cztery ekosystemy – woda, las,
torfowisko, łąka” - Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu.

Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Poleski Park Narodowy.
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Załącznik nr 1 do Regulamin Konkursu Plastycznego
„Cztery ekosystemy – woda, las, torfowisko, łąka” –
Karta zgłoszeniowa

KARTA ZGŁOSZENIOWA
Konkurs plastyczny
„Cztery ekosystemy – woda, las, torfowisko, łąka”
IMIĘ
NAZWISKO
KLASA i WIEK
ADRES ZAMIESZKANIA
E-MAIL/NR TELEFONU
NAZWA i ADRES SZKOŁY/
PRZEDSZKOLA
WOJEWÓDZTWO
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY
OSOBISTY ODBIÓR
NAGRODY – TAK/NIE
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Załącznik nr 2 do Regulamin Konkursu Plastycznego
„Cztery ekosystemy – woda, las, torfowisko, łąka” –
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu

OŚWIADCZENIE
1. Wyrażam zgodę na udział: …………………………………..…………………………………………………………
(imię i nazwisko uczestnika konkursu plastycznego)

w Konkursie Plastycznym „Cztery ekosystemy – woda, las, torfowisko, łąka” –
organizowanym przez Poleski Park Narodowy.*
2. Wyrażeniem zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
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),
Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r., dalej: RODO. *
3. Wyrażam zgodę na wykonywanie zdjęć podczas konkursu oraz na wykorzystanie

dokumentacji fotograficznej do celów promocyjnych Poleskiego Parku Narodowego
(Facebook, strona www, wydawnictwa PPN) oraz dokumentacji projektowej
związanej z realizacją działania w ramach Umowy nr 106/2019/Wn-50/EE-EE/D z
dnia 16.04.2019 r. (Aneks nr 2/695 z dnia 23.09.2020 r.) o dofinansowanie w formie
dotacji przedsięwzięcia pn. „Edukacja ekologiczna i kształtowanie zachowań
prośrodowiskowych w Poleskim Parku Narodowym”, ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. *
4. Oświadczam, że przysługuje mi pełnia praw autorskich do zgłoszonej w konkursie

pracy w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.).*
5. Oświadczam, że dzieło stanowi moją wyłączną własność i nie jest obciążone prawami

osób trzecich. *
6. Oświadczam,

działając w imieniu własnym, że udzielam Organizatorom
nieograniczonej w czasie licencji do korzystania z zgłoszonej do konkursu pracy na
następujących polach eksploatacji:

a)
b)
c)
d)

prawo do nieodpłatnego obrotu w kraju i za granicą,
prawo do utrwalania wszystkimi technikami,
prawo do nieodpłatnego, dowolnymi technikami rozpowszechniania publicznego,
prawo do wykorzystania na stronach internetowych i w mediach
społecznościowych organizatora. *

7. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam* się z Regulaminem Konkursu Plastycznego

„Cztery ekosystemy – woda, las, torfowisko, łąka” i akceptuję jego warunki.
…………………………………………………………………………………………………..
(Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu plastycznego)
*Niepotrzebne skreślić

5/5

