
Regulamin konkursu  

„Makieta łąki kwietnej”  

organizowanym przez OEE w Szymbarku w okresie  

lipiec – sierpień 2022 

1. CEL KONKURSU 

 

a) Podniesienie poziomu wiedzy o zakładaniu łąk kwietnych. 

b) Zwrócenie uwagi na potrzebę dbania o dziko rosnące rośliny.  

c) Zwrócenie uwagi na możliwość wykorzystywania materiałów z recyklingu. 

d) Zachęcanie do konstruktywnej rywalizacji konkursowej oraz 

rozwijanie nowych pasji i zainteresowań plastycznych i manualnych. 

2. ORGANIZACJA 

Realizacja celu konkursu wymaga przetwarzania danych osobowych. Wszystkie podmioty 

zaangażowane w realizację konkursu, zarówno organizatorzy, 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. 

2.1. ORGANIZATORZY  

Organizatorami konkursu są: 

1. Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Szymbarku, Oddział Kaszubski Park Krajobrazowy 

Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W konkursie mogą wziąć udział: 

Mieszkańcy terenu województwa pomorskiego  

 
2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

Wraz z nadesłaniem pracy, prosimy o przesłanie zgłoszenia uczestnika konkursu i 

oświadczenia o wyrażeniu/niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

 



4. PRZEBIEG KONKURSU 

1. Zgłoszenie do konkursu – poprzez dostarczenie pracy konkursowej do Ośrodka Edukacji 

Ekologicznej w Szymbarku lub do Kaszubskiego Parku Krajobrazowego w Kartuzach lub Pocztą 

Polską wraz z danymi na adres: Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Szymbarku , ul. Szkolna 1A 

83-315 Szymbark. Na kopercie prosimy wpisać „makieta łąki kwietnej”. 

2. Termin nadsyłania prac konkursowych: do 15.08.2022 

3. Ogłoszenie wyników  do 30.08.2022 

4. Publikacja najciekawszych prac na profilu facebook lub stronie 

https://oee.pomorskieparki.pl/ 

 

5. OCENIANIE 

• Komisja konkursowa dokona wyboru najlepszych prac w 2 kategoriach :  

- dzieci w wieku 6-10 lat 

- młodzież w wieku 11-15 lat 

 

NAGRODY 

Nagrody przyznane będą zwycięzcom w każdej kategorii wiekowej. 

6. KALENDARZ KONKURSU 

1. Przesłanie prac do dnia 15.08.2022 – zgłoszenie do konkursu. 

2. Ogłoszenie wyników konkursu w dniu 30.08.2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

w związku z realizacją konkursu 

1. Administratorem danych osobowych jest  Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w 
Słupsku ul. Poniatowskiego 4a, 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych e-mail: iod@pomorskieparki.pl 
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest zorganizowanie i przeprowadzenie 

konkursu/turnieju/olimpiady na etapie szkolnym. 
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 będą organizatorzy konkursu/turnieju/olimpiady 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/turniej/olimpiadę. 

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 oraz do 
żądania usunięcia danych. Wycofanie zgody należy złożyć pisemnie do administratora. 

mailto:kancelaria@uodo.gov.pl


 

Załącznik nr 1 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Wyrażam zgodę na udział: 

 

Nazwisko uczestnika  
 

Imię uczestnika  
 

wiek  
 

Szkoła  
 

Dane kontaktowe 
opiekunów (adres e-mail, 
telefon) 

 

 
w konkursie plastycznym  organizowanym przez OEE: „Symbol Kaszub”  

 

☐ wyrażam zgodę ☐ nie wyrażam zgody na upublicznienie imienia, nazwiska i szkoły na stronie WWW i profilu facebook organizatora, 

gdy uczestnik zostanie laureatem. 

W przypadku niewyrażenia zgody upubliczniona zostanie praca i wiek laureata. 

 

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

        (miejscowość, data)                          (podpis pełnoletniego uczestnika lub opiekuna)* 


