„Woda, bagna, życie – makieta z mokradeł”
czyli konkurs na najciekawszą makietę, przedstawiającą
mokradła Parku Narodowego „Ujście Warty"
Regulamin konkursu

Organizator:
Organizatorem konkursu jest Park Narodowy „Ujście Warty” z siedzibą w Chyrzynie l, 69-113 Górzyca
Uczestnicy:
W konkursie uczestniczyć mogą uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych.
Przedmiot konkursu i warunki uczestnictwa:
Przedmiotem konkursu jest stworzenie przestrzennej pracy plastycznej "Woda, bagna, życie - makieta z mokradeł",
czyli makiety przedstawiającej mokradła Parku Narodowego „Ujście Warty". Makieta powinna zawierać w sobie
elementy origami, np. te zamieszczone na stronie internetowej Parku lub inne. Makieta może być dodatkowo
wzbogacona przez uczestników konkursu dowolną techniką plastyczną, jak np. malowanie, rysowanie, wycinanie,
lepienie z plasteliny, wydzieranie, wyklejanie itp. z użyciem różnych materiałów.
Prace konkursowe powinny być wykonywane indywidualnie (1 makieta = 1 dziecko) a nie grupowo. Prace grupowe
zostaną wykluczone z konkursu.
Osoby, biorące udział w konkursie, muszą być autorami przesłanych prac. Prosimy aby rodzice nie wykonywali za
dzieci prac, a jedynie, jeśli zachodzi taka potrzeba, pomogli dziecku.
Kolejnym etapem (który mogą
przedstawiającego makietę.

zrealizować opiekunowie) jest wykonanie zdjęć makiety

lub

filmiku,

Termin i miejsce składania prac:
Wykonane wcześniej fotografie lub filmiki, ukazujące makiety, należy nadesłać na adres mailowy:
edukacja@pnujsciewarty.gov.pl W konkursie wezmą udział wyłącznie prace nadesłane do dnia 31.01.2021r.
Wysyłając pracę należy nadesłać również: imię i nazwisko twórcy, klasę oraz nr. telefonu rodzica.
Inne:
1.Prace oceniane będą w jednej kategorii wiekowej.
2.Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową, powołaną przez organizatorów.
3.Zwycięzcy, 3 najlepsze prace, zostaną uhonorowani nagrodami. Organizatorzy przewidują przyznanie wyróżnień.
4.Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej parku oraz na fanpage’u Parku na portalu
Facebook.
5.Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Przetwarzanie danych osobowych:
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez umieszczenie informacji o wynikach na stronie internetowej
www.pnujciewarty.gov.pl
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych zwycięzcy konkursu (imienia,
nazwiska, klasy) i pracy konkursowej na stronie internetowej Parku Narodowego „Ujście Warty” oraz na fanpage’u
Parku na portalu Facebook.
Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane są wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.
Dane w zakresie numeru telefonu, podane przez rodziców/opiekunów prawnych uczestnika konkursu, będą
przetwarzane przez Organizatora konkursu: Park Narodowy „Ujście Warty”, Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca wyłącznie
w celu skontaktowania się i przesłania nagrody na wskazany przez rodziców/opiekunów prawnych adres.
Podstawą do przetwarzania danych w sposób wskazany w niniejszym regulaminie jest oświadczenie o zapoznaniu
się z Regulaminem konkursu oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu Konkursu „Woda, bagna, życie- makieta z
mokradeł”. Zgoda wyrażona jest w formie pisemnej.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do udziału w konkursie. Klauzulę
informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez Organizatora konkursu stanowi załącznik nr 2
do Regulaminu Konkursu „Woda, bagna, życie- makieta z mokradeł”
Załączniki (poniżej):
Zał. nr 1- Oświadczenie zgody na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie danych osobowych;
Zał. nr 2- Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Załącznik nr 1
Oświadczenie
rodziców/opiekunów prawnych dziecka o zapoznaniu się z Regulaminem, wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych i udział dziecka w konkursie
Ja, niżej podpisany/a ……………………………...…………………………....…………………………………………………………… ,
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)
w związku z przystąpieniem mojego dziecka do konkursu „Woda, bagna, życie- makieta z mokradeł” organizowanego przez Park
Narodowy „Ujście Warty”, oświadczam, iż:
a)

wyrażam(y) zgodę* / nie wyrażam(y) zgody* na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka,
którego jestem/jesteśmy prawnym opiekunem:

Dane:

Proszę wypełnić czytelnie wielkimi literami

Imię dziecka
Nazwisko
Klasa

do celów związanych z Jego udziałem w Konkursie „Woda, bagna, życie- makieta z mokradeł” organizowanym dla uczniów
klas 1-3 Szkół Podstawowych.
………….…………………………………………………………
Czytelny Podpis rodzica/opiekuna prawnego
b)

wyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie mojego numeru telefonu w celu kontaktu ze mną
i przesłania nagrody za zwycięską pracę mojego dziecka.
………..…………………………………………………………
Czytelny Podpis rodzica/opiekuna prawnego

c)

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam* się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia.
………..…………………………………………………………
Czytelny Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wyżej wymienione dane osobowe mojego dziecka mogą zostać opublikowane na
stronie internetowej Parku Narodowego „Ujście Warty” oraz na fanpage’u Parku na portalu Facebook.
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie (wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).

…………………………………………………….
Miejscowość, data
*niepotrzebne skreślić

………………………………………………………………………….
Czytelny Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 2
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych- dalej RODO), informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu:
Park Narodowy „Ujście Warty” z siedzibą w Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca, tel. 95 7524027, e-mail:
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Parku Narodowym „Ujście Warty”: adres e-mail:
iod@pnujciewarty.gov.pl lub adres korespondencyjny podany powyżej w pkt.1 z dopiskiem „ Inspektor Ochrony
Danych Osobowych”.
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.
3. Dane osobowe uczestników konkursu w zakresie: IMIĘ, NAZWISKO, KLASA przetwarzane będą przez
Administratora w celu realizacji zadań związanych ze zorganizowaniem i przeprowadzaniem Konkursu „Woda,
bagna, życie- makieta z mokradeł” dla uczniów klas 1-3 Szkół Podstawowych na podstawie art.6 ust.1 lit. a) RODO
w związku z udzieloną zgodą na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych; dane
rodziców/opiekunów prawnych w zakresie: NUMER TELEFONU przetwarzane będą w celu skontaktowania się
i przesłania nagrody w oparciu o wyrażoną zgodę na podstawie art.6 ust.1 lit. a) RODO a także w celach
promocyjnych, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców oraz przesłania nagród na podstawie art.6 ust.1 lit. f) RODO.
4. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny do ww. celów, tj.
w związku z udziałem w konkursie dane osobowe będą przetwarzane przez okres dwóch lat licząc od początku
roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
5. Odbiorcą danych osobowych uczestników konkursu mogą być upoważnieni pracownicy administratora oraz
wyłącznie instytucje upoważnione z mocy prawa a także podmioty współpracujące z administratorem na
podstawie odpowiednio zawartych umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, np. podmioty
świadczące usługi informatyczne.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. W przypadku nie
podania danych udział w konkursie nie będzie możliwy.
7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym danych osobowych swojego dziecka
oraz prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych
przepisów prawa. W stosunku do danych osobowych, na przetwarzanie których została udzielna zgoda,
przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu realizacji
wymienionych powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony danych
Osobowych na adresy wskazane powyżej w pkt.1 lub 2 niniejszej klauzuli.
8. Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznacie Państwo, iż
przetwarzanie Państwa danych przez administratora narusza przepisy RODO.
9. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym nie
będą podlegały profilowaniu.

