
 
                            
 

 
Regulamin konkursu „Krzyżówkowy konkurs” 

 
 

1. Organizatorem konkursu realizowanego w ramach akcji edukacyjnej „Kumate warsztaty” jest 
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Szymbarku, 
Zielona Szkoła w Schodnie, Wdzydzki Park Krajobrazowy i Kaszubski Park Krajobrazowy. 

2. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat płazów, występujących na obszarze 
Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego oraz Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. 

3. Konkurs jest indywidualny. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie oraz 
niepełnoletnie - wyłącznie za zgodą opiekunów prawnych.  

4. Zadaniem konkursowym jest rozwiązanie zadań z krzyżówki oraz jej hasła. 
5. Hasło krzyżówki należy przesłać na adres e-mai: oee@pomorskieparki.pl, nie później niż do 

17 maja 2021r do godziny 12:00. 
6. W treści nadesłanej wiadomości należy podać: imię, nazwisko, nr telefonu oraz hasło, w 

tytule wiadomości prosimy wpisać „ Krzyżówka płazy”. 
7. Organizator nagrodzi pierwszych 10 osób, które prześlą właściwe rozwiązanie krzyżówki-

hasło. 

8. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. 

9. Nagrodą  dla laureatów (pierwszych 10 osób , które przyślą hasło krzyżówki) będą mapy  oraz 
materiały promocyjno-edukacyjne WPK i/lub KPK.  

10. Uczestnicy zobowiązani są do osobistego odbioru nagród lub za pośrednictwem osoby 
upoważnionej w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników - w siedzibie Wdzydzkiego 
Parku Krajobrazowego, ul Świętojańska 5e, 83-400 Kościerzyna, lub Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego ul. PCK 1, 83-300 Kartuzy ( miejsce zostanie uzgodnione mailowo).  W 
przypadku nieodebrania nagrody w terminie, prawo do niej wygasa. W przypadku wyłonienia 
zwycięzcy spoza powiatu kościerskiego, lub kartuskiego, możliwe będzie wysłanie nagrody na 
wskazany przez laureata adres. 

11. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez 
serwis Facebook, ani z nim związany. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym 
przez Facebook, Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego konkursu następuje zgodnie z 
postanowieniami regulaminu serwisu. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za 
prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy 
kierować wyłącznie do Organizatora. 

12. Przesłanie rozwiązania konkursu jest traktowane jak świadome wyrażenie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia konkursu w tym do 
upublicznienia listy zwycięzców na stronie internetowej organizatora zgodnie z 
regulaminem konkursu. 

13. Nadesłanie rozwiązania krzyżówki jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 
Regulaminu. 

14. Ostateczna interpretacja regulaminu pozostaje po stronie Organizatora. W sprawach 
nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. 

15. Obowiązek informacyjny Organizatora:    
 

1. Administratorami danych osobowych jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku ul. 
Poniatowskiego 4a, kontakt:  oee@pomorskieparki.pl,  

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych e-mail: iod@pomorskieparki.pl 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu, w tym do celów kontaktu z uczestnikami. 
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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. 

6. Dane osobowe laureatów będą przetwarzane przez 1 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 
oraz do żądania usunięcia danych. Wycofanie zgody należy złożyć pisemnie do administratora. 

 


