REGULAMIN
przyrodniczego konkursu plastycznego:

„Drzewa i ich mieszkańcy”

1. ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest Błękitna Szkoła we Władysławowie przy Nadmorskim Parku Krajobrazowym
oddział Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

2. CELE KONKURSU:
•
•
•
•
•

Zdobywanie i pogłębienie wiedzy dotyczącej drzew oraz roślin i zwierząt związanych z nimi
Ukazanie bogactwa przyrody związanego z drzewami
Poznanie roli drzew w przyrodzie
Rozwijanie zamiłowania do przyrody poprzez zachęcenie do obserwacji przyrodniczych
Rozwijanie wyobraźni i umiejętności artystycznych uczniów poprzez wykonanie prac plastycznych

3. ADRESACI
Konkurs jest skierowany do uczniów klas I-VI szkół podstawowych z powiatu puckiego.
Uczestnicy rywalizują w trzech kategoriach wiekowych:
• 1 kategoria: klasy I-II
• 2 kategoria: klasy III-IV
• 3 kategoria: klasy V-VI

4. TEMATYKA
Tematem konkursu są drzewa oraz różne gatunki roślin i zwierząt związanych z nimi. Drzewa mogą
być miejscem żerowania, bytowania, schronienia dla różnych organizmów (np. nietoperze, owady,
ptaki, ssaki, porosty, grzyby).
5. UCZESTNICWO
•

Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez dostarczenie skanu lub dobrej jakości zdjęcia (widok z góry)
wykonanej przez ucznia pracy na adres e-mail: bsk@pomorskieparki.pl, zaopatrzonej w dane autora:
− szkoła
− imię i nazwisko ucznia
− klasa
− imię, nazwisko i tel. nauczyciela koordynującego lub rodzica
Przesłanie prac konkursowych jest traktowane jako świadome wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych niezbędnych do wzięcia udziału w konkursie.
•

Prace plastyczne należy wykonać samodzielnie dowolną techniką plastyczną płaską (kredki, ołówek,
farbki, wycinanki, kolaże)
• Projekt musi być oryginalny i nie może naruszać praw autorskich innych twórców
• Termin nadsyłania prac mija 29 października 2021 roku
• Prace wykonane niezgodnie z regulaminem, nadesłane po terminie, lub niepodpisane nie będą oceniane.
6. PRZEBIEG KONKURSU
• Prosimy o przeprowadzenie wstępnej selekcji prac w szkole. Każdego ucznia może reprezentować
tylko jedna praca.
• Konkurs zostanie rozstrzygnięty w listopadzie. Oceny prac dokona powołana przez organizatora
komisja konkursowa.

• Ocenie będą podlegały:
- poprawność merytoryczna
- sposób ujęcia tematu
- pomysłowość i oryginalność
- wartość artystyczna, estetyka wykonania
- wkład pracy własnej
• Nagrody zostaną przyznane dla trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej (nagrody
rzeczowe i dyplomy). Przewidziane są również wyróżnienia.
• Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.
• Laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
• Zwycięskie prace zaprezentujemy na naszej stronie internetowej: www.blekitnaszkola.npk.org.pl oraz
na profilu Facebook.
• Oficjalne ogłoszenie wyników i przekazywanie nagród odbędzie się w listopadzie.

7. UWAGI KOŃCOWE
• Organizator ma prawo do zachowania, wykorzystania i zwielokrotnienia wszystkich nadesłanych prac,
bez ograniczeń czasowych w celach promocyjnych i edukacyjnych, we wszelkich publikacjach i
działaniach pokonkursowych.
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o czym uczestnicy konkursu zostaną
poinformowani telefonicznie lub drogą mailową za pośrednictwem szkół.
• Nadesłanie prac plastycznych jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
• Ostateczna interpretacja regulaminu pozostaje po stronie Organizatora. W sprawach nieuregulowanych
niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu
• W sprawie konkursu można się kontaktować z Błękitną Szkołą:
▪ Tel.: 58 674 16 31, 531 368 104
▪ bsk@pomorskieparki.pl

8. RODO
Przesłanie prac konkursowych jest traktowane jako 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:
1)Administratorem danych osobowych jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku ul.
Poniatowskiego 4a, kontakt.
2)Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pomorskieparki.pl
3)Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu, w tym do celów kontaktowych z
uczestnikami.
4)Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
5)Dane przetwarzane będą do czasu wycofania się ze zgody, jednak nie dłużej niż 5 lat tj. do czasu
przedawnienia ewentualnych roszczeń.
6)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.
7)Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
8)Udostępnianie będą listy zwycięzców

