
 
 
 

Władysławowo, 24.08.2020 r 
 

Regulamin konkursu: 
„Błękitna Szkoła w moich wspomnieniach” 

z okazji 20-lecia Błękitnej Szkoły przy Nadmorskim Parku Krajobrazowym we Władysławowie 
 

 
 

Zapraszamy nauczycieli, przyjaciół oraz sympatyków Błękitnej Szkoły we Władysławowie do udziału              

w konkursie pt. „Błękitna Szkoła w moich wspomnieniach” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Odział Nadmorski Park 

Krajobrazowy - Błękitna Szkoła we Władysławowie 

2. Celem konkursu jest zaprezentowanie w dowolnej formie literackiej  refleksji na temat działalności 

Błękitnej Szkoły, a tym samym promocja i zachęcanie innych do korzystania z oferty edukacyjnej naszej 

placówki 

3. W konkursie może brać udział osoba pełnoletnia, mieszkaniec powiatu puckiego 

4. Zadaniem konkursowym jest stworzenie dowolnej formy literackiej (np. rymowanka, wiersz, opis, 

opowiadanie, felieton, sprawozdanie ) ukazującej wspomnienia z udziału  w warsztatach organizowanych 

przez Błękitną Szkołą. Praca literacka może być zilustrowana fotografią lub rysunkiem. 

5. Prace można przesyłać do 30 października 2020 roku. Każdy uczestnik może przesłać jeden utwór 

literacki 

6. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace autorskie (stworzone samodzielnie przez uczestników 

konkursu), dotąd niepublikowane w Internecie, w książkach i czasopismach, nienagradzane w innych 

konkursach.  

7. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez wysłanie pracy na adres e-mail: bsk@pomorskieparki.pl, 

zaopatrzonej w dane autora (imię, nazwisko, adres zamieszkania i nr telefonu autora) 

8. Ostateczną decyzję o wyłonieniu zwycięzców podejmie powołane przez Organizatora jury konkursowe. 

9. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej. 

10. Zwycięzcom konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe 

11. Nagrody będą rozdane w listopadzie 2020 r.  

12. Przesłanie prac konkursowych 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. 

Zgodnie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 



UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

- Administratorem danych osobowych jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku 

ul. Poniatowskiego 4a, kontakt. 

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

- Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu, w tym do celów kontaktu z uczestnikami. 

- Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą. 

- Dane przetwarzane będą do czasu wycofania się ze zgody, jednak nie dłużej niż 1 rok tj. do czasu 

przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

- Posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądania ich usunięcia, bycia zapomnianym oraz prawo wniesienia 

skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku 

drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości uczestniczenia w konkursie. 

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. 

- Udostępnianie będą listy zwycięzców. 

 

Życzymy powodzenia i wielu twórczych pomysłów! 


