
 

Wdzydzki Park Krajobrazowy 

ul. Świętojańska 5E, 83-400 Kościerzyna 

tel/fax 58 686 82 73 

e-mail: wpk@pomorskieparki.pl, www.wdzydzkipark.pl 

Z okazji 25 – lecia działalności Zielonej Szkoły w Schodnie 

zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pt.: 

„Wspomnienia z Zielonej Szkoly” 

Regulamin konkursu 

1. W konkursach mogą brać udział wszyscy uczestnicy pobytów kilkudniowych w Zielonej 

Szkole w Schodnie. 

2. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych – klasy 1-4, 4-6, 7-8. 

3. Każdy uczestnik może dostarczyć jedną, wykonaną samodzielnie i 

niepublikowaną wcześniej pracę. 

4. Technika wykonania pracy – rysunkowa, praca w postaci pocztówki w formacie 

A5. 

5. Na pracy z tyłu należy przyczepić zgodę (formularz poniżej).Prace bez formularza 

nie będą zakwalifikowane do konkursu. 

6. Termin dostarczania prac  15.10.2019. 

7. Miejsce dostarczenia/ przesyłania prac: 

 Zielona Szkoła w Schodnie, Schodno 1, 83-425 Dziemiany.  

 (Prace prosimy przesyłać zbiorowo – z każdej szkoły / instytucji - 1 przysyłka) 

8. Jury z pracowników Zielonej Szkoły i Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego dokona 

rozstrzygnięcia konkursu do 15.11.2019. Ocenione zostanie estetyka pracy, oryginalność, 

zaprezentowanie zdobytej na warsztatach wiedzy przyrodniczej. 

9. Prace nie podlegają zwrotowi ich ekspozycja może zostać zaprezentowana w postaci 

galerii plastycznej, a fotografie umieszczone na stronach internetowych. 

10. Nagrody w konkursie są akcesoria turystyczne, książki przyrodnicze i krajoznawcze, 

materiały promocyjne Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego 

 

………………………………………………………………………………………... 

ZGODA RODZICA NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE 

  Wyrażam zgodę  Nie wyrażam zgody – na przetwarzanie danych osobowych (imienia, nazwiska, oddziału, nazwy szkoły i wizerunku) 

mojego dziecka w związku z jego udziałem w konkursie plastycznym organizowanego w ramach obchodów 25 lecia Zielonej Szkoły  

  Wyrażam zgodę  Nie wyrażam zgody – na upublicznienie danych osobowych (imienia, nazwiska, nazwy szkoły i wizerunku) mojego dziecka na 

stronie internetowej na stronie serwisu Facebook Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i Zielonej Szkoły w związku z jego udziałem w konkursie 

plastycznym organizowanego w ramach 25 lecia działalności Zielonej Szkoły w Schodnie.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(imię, nazwisko dziecka) 

 
 

……………………………      …………………………………………. 

(data)        (czytelny podpis opiekuna prawnego) 
 

 

 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:Administratorem danych jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku ul. Poniatowskiego 4 A, 76-200 Słupsk, e-mail: biuro@pomorskieparki.pl , tel. 59 8429829.Dane kontaktowe inspektora ochrony 

danych: Grażyna Kawczyńska - e-mail: iod@pomorskieparki.pl Celem przetwarzania danych jest realizacja konkursu dla uczniów oraz promocja autorów prac nagrodzonych i wyróżnionych.  Podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. 

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora. Dane osobowe autorów prac nagrodzonych i 

wyróżnionych mogą być upublicznione na tablicach informacyjnych PZPK, na stronie internetowej PZPK, na stronie serwisu Facebook PZPK, w publikacjach PZPK Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane 
osobowe będą przechowywane przez rok od zakończenia konkursu lub do momentu wycofania się ze zgody. Uczestnik konkursu ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, informacji o prawie do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o 

prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w 

formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości uczestniczenia w konkursie, a w przypadku cofnięcia zgody na upublicznienie – brak możliwości upubliczniania prac nagrodzonych i wyróżnionych (prace nagrodzone i 

wyróżnione zostaną usunięte ze strony internetowej PZPK, ze stron serwisu Facebook PZPK i tablic informacyjnych PZPK). Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje 

danych osobowych. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji konkursu. 

mailto:biuro@pomorskieparki.pl
mailto:iod@pomorskieparki.pl

