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1. CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na zanieczyszczenie śmieciami lasów województwa pomorskiego,  
oraz wzbudzenie poczucia współodpowiedzialności za lokalne środowisko. Efektem konkursu będą 
posprzątane fragmenty lasów i promowanie proekologicznej postawy na portalu społecznościowym 
Facebook. 

2. ORGANIZACJA 

Organizatorem konkursu jest Zielona Szkoła w Schodnie. 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie ze szkół z województwa pomorskiego. 
2. Prace konkursowe należy przygotować w grupach 10 osobowych wraz z nauczycielem prowadzą-

cym(prace mogą być przygotowane przez uczniów z różnych klas tej samej szkoły np. kółka przyrod-
nicze). 

3. Śmieciowe wyzwanie jest to konkurs terenowo - fotograficzny. Należy sfotografować jedno zaśmie-
cone miejsce na terenie województwa pomorskiego , a następnie doprowadzić to miejsce do po-
rządku i ponownie sfotografować własnoręcznie posprzątane to samo miejsce. 

4. Podczas konkursu należy przestrzegać zasad BHP i higienicznych 
5. Te 2 zdjęcia (przed i po) należy przesłać w wiadomości prywatnej na profilu facebookowym Zielonej 

Szkoły w Schodnie lub na e-maila a.jarzynska@pomorskieparki.pl.  Zdjęcia zamieszczone w innym 
miejscu nie będą brały udziału w konkursie. Na zdjęciu „po” powinna się znajdować drużyna konkur-
sowa. 

6. Czas trwania konkursu od 4 listopada 2019 roku do 2 grudnia 2019 roku, do godziny 12.00.  
7.  Fotografie nie mogą:  

a. naruszać godności ludzkiej, 
b. zawierać treści dyskryminujących rasę, płeć, narodowość, 
c. ranić przekonań religijnych lub politycznych, 
d. zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi niepełnoletnich, 
e. -sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska. 

8. Zakazane jest narażanie własnego zdrowia i bezpieczeństwa podczas udziału w konkursie. 
9. Uczestnik bierze udział w konkursie dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. W razie wypadku nie 

będzie wnosił roszczeń do organizatora. 
10. Publikacja pracy konkursowej  oznacza zgodę na jej przetwarzanie i upublicznianie w celach konkur-

sowych. 

4. PRZEBIEG KONKURSU 

Konkurs jest jednoetapowy. Przebieg można śledzić na tablicy organizatora.  

5. KRYTERIA KONKURSU I JEGO ROZSTRZYGNIĘCIE 

1. Kryteria oceny konkursowej to: 

a. kreatywność,  

b. pomysłowość,  
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c. zabawna interpretacja zadania, 

d. ilość posprzątanych śmieci widoczna na zdjęciu, 

e. ilość polubień zdjęcia przez innych niż organizator użytkowników Facebooka. 

2. Oceny konkursu dokona 2-osobowa komisja pracowników Zielonej Szkoły w Schodnie 

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 6 grudnia 2019 roku i do tego dnia zostanie ogłoszone na 
tablicy organizatora konkursu i w wiadomości prywatnej.  

6. NAGRODY 

1. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Drużyna zwycięska otrzyma wielorazowe szklane 
bidony, nauczyciel otrzyma akcesoria turystyczne, a szkoła zestaw książek przyrodniczych. 

2. Odbiór nagrody będzie możliwy w siedzibie Zielonej Szkoły w Schodnie, Schodno 1, 83-425 
Dziemiany lub po uprzednim uzgodnieniu - we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym, ul. Świętojańska 
5E, 83-400 Kościerzyna 

7. KALENDARZ KONKURSU 

1. Umieszczenie fotografii  od 4 listopada 2019 roku do 2 grudnia  2019 roku do godziny 12.00 w 

wiadomości prywatnej na profilu Zielonej Szkoły w Schodnie lub przesyłając na maila 

a.jarzynska@pomorskieparki.pl . 

2. Ogłoszenie w dniu 6 grudnia 2019 roku wyników konkursu. 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie pytania i uwagi można zgłaszać do pracownika Zielonej Szkoły w Schodnie Pomorskiego 
Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku pani Aleksandry Jarzyńskiej tel. 531 361 841, e-mail 
a.jarzynska@pomorskieparki.pl w czasie trwania konkursu. 

2. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją 
konkursu na łamach serwisu.  

3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis 
Facebook, ani z nim związany. 

4. Uczestnik konkursu zamieszczając fotografię tym samym oświadcza, że akceptuje Regulamin 
Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie. 

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

9. OBOWIĄZEK INFORMACYNY 

1. Administratorem danych osobowych jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku z 
siedzibą w 76-200 Słupsk ul. Poniatowskiego 4a tel./fax. 59 842 98 29, 531 04 18 88, e-mail:  
biuro@pomorskieparki.pl. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych e-mail: iod@pomorskieparki.pl  
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu.  
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadania publicznego na podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.. 
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5. Odbiorcami danych osobowych będą portale społecznościowe, na których mamy konta firmowe 
(Facebook) oraz podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. 

6. 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. 

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. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
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