
 
 

 

Zielona Szkoła w Schodnie 

Schodno 1, 83-425 Dziemiany 

tel/ 502-694-000 / 531-361-841 

e-mail: zsk@pomorskieparki.pl, www.zielonaszkolawdzydzkipark.pl 

REGULAMIN KONKURSU ZIELONEJ SZKOŁY W SCHODNIE 

I. Organizator: 

Organizatorem konkursu jest Zielona Szkoła w Schodnie. 

 

II. Cel i założenia konkursu 

a) Zainteresowanie tematyką wiosenną 

b) Podniesienie poziomu wiedzy na temat zwiastunów wiosny 

c) Motywowanie do samodzielnych obserwacji przyrodniczych.  

d) Rozwijanie nowych pasji i zainteresowań przyrodniczych 

 

III. Zasady konkursu 

1. Konkurs jest adresowany do uczniów przedszkoli i zerówek i będzie oceniany 

w dwóch kategoriach wiekowych:  

1) uczniowie przedszkoli 

2) uczniowie zerówek 

1. Konkurs jest jednoetapowy.  

2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

3. Przystąpienie uczestników do konkursu będzie możliwe po dostarczeniu wraz z pracą zgody opiekuna prawnego na udział 

dziecka w konkursie. 

4. Czas trwania konkursu: od 08.03.2021 do 30.03.2021 (Dostarczenie prac do 31.03.2021). 

5. Uczestnik konkursu może dostarczyć tylko jedną pracę  

6. Format prac konkursowych: praca plastyczna –płaska, o rozmiarze A4, metoda dowolna, każda z prac powinna być podpisana: 

Imię, nazwisko, wiek 

7. Odbiór prac może się odbyć przez pracowników Zielonej Szkoły w Schodnie z każdej placówki po wcześniejszym uzgodnieniu 

telefonicznym, lub dostarczony przez wychowawcę do siedziby Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. 

8. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagradzana, publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich. 

     

IV.      Kryteria konkursu i jego rozstrzygnięcie: 

1.Kryteria oceny konkursowej to:  

         1) Kreatywna i oryginalna interpretacja tematu 

         2) Poprawność merytoryczna pracy  

         3) Wartość estetyczna pracy 

         4) Wnikliwość przyrodnicza 

1. Oceny prac konkursowych dokona 3-osobowa komisja pracowników Zielonej Szkoły w Schodnie i Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.  

2. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Zielonej Szkoły https://zielonaszkola.wdzydzkipark.pl w dniu 02.04.2021. Po tym 

terminie informację będzie można uzyskać również telefonicznie pod numerem Zielonej Szkoły w Schodnie ( tel. 058 686-12-68) 

3. Organizator zastrzega sobie publikację najciekawszych prac na profilu Facebook Zielonej Szkoły w Schodnie oraz na stronie Zielonej Szkoły, 

oraz organizację wystawy prac po zakończeniu konkursu. 

4. Organizator konkursu przewiduje przyznanie naród rzeczowych w każdej kategorii wiekowej za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. 

5. Nagrody dla laureatów zostaną dostarczone do przedszkola, lub zerówki przez pracowników Zielonej Szkoły w Schodnie w dniach od 07-

09.04.2021. 

 

V.       Postanowienia Końcowe: 

1. Pytania i uwagi można zgłaszać pod numerem telefonu 502 – 694 – 000 w czasie trwania konkursu. 

2. Nauczyciel prowadzący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach organizacji konkursu.  

3. Dane osobowe: 

1) Administratorem danych osobowych jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk. Podanie danych jest 

dobrowolne, ale jest niezbędne do udziału w konkursie 

2) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wyżej określonych celów oraz w trakcie przechowywania prac konkursowych, tj. do 5 

lat od zakończenia danego roku kalendarzowego. 

3) Uczestnik konkursu posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie. 

4) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pomorskieparki.pl 

5) Ostateczna interpretacja Regulaminu pozostaje po stronie Organizatora. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga 

Organizator Konkursu. 

mailto:iod@pomorskieparki.pl


Wdzydzki Park Krajobrazowy 

ul. Świętojańska 5E, 83-400 Kościerzyna 

tel/fax 58 686 82 73 

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

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

Wyrażam zgodę na udział : 
 

Nazwisko uczestnika 

 

 

Imię uczestnika 
 

 

Wiek 

 

 

Szkoła 

 

 

Dane kontaktowe (w przypadku dorosłych 
uczestników) 

 

 

w konkursie plastycznym organizowanym przez Zieloną Szkołę w Schodnie 
   

 wyrażam zgodę     nie wyrażam zgody  na upublicznienie imienia, nazwiska, klasy 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 opiekuna)             

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
 

Wyrażam zgodę na udział : 

 

Nazwisko uczestnika 
 

 

Imię uczestnika 

 

 

Wiek  

Szkoła 

 

 

Dane kontaktowe (w przypadku dorosłych 

uczestników) 

 

 
w konkursie plastycznym organizowanym przez Zieloną Szkołę w Schodnie 

   

 wyrażam zgodę     nie wyrażam zgody  na upublicznienie imienia, nazwiska, klasy 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 opiekuna)                           
 


