serdecznie zaprasza mieszkańców powiatu nowodworskiego
do wzięcia udziału w konkursie literackim

REGULAMIN KONKURSU
1. Organizatorem konkursu jest:
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku
Oddział: Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana” w Stegnie
2. Celami konkursu są:
 Promowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych Parku Krajobrazowego „Mierzeja
Wiślana” i jego otuliny.
 Kształtowanie postaw proekologicznych i uwrażliwianie mieszkańców na konieczność
ochrony środowiska naturalnego.
 Podniesienie świadomości mieszkańców na temat źródeł zagrożeń środowiska naturalnego
oraz możliwości walki z tymi zagrożeniami na przykładzie działań Parku Krajobrazowego
„Mierzeja Wiślana” .
 Uczenie szacunku do przyrody i rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych.
3. W konkursie może brać udział każda osoba pełnoletnia za wyjątkiem pracowników
Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
4. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla mieszkańców powiatu Nowy Dwór Gdański.
5. Zadaniem konkursu jest rozwinięcie tematu przewodniego: „Jestem integralną częścią
Przyrody Mierzei i Żuław Wiślanych”. Prace można wykonać wierszem lub prozą
(maksymalnie 2 strony formatu A4, czcionka Times New Roman 12).
6. Prace w formie elektronicznej lub tradycyjnej należy przesłać do 30 listopada 2020 r. (data
stempla pocztowego) na adres pkmw@pomorskieparki.pl lub tradycyjnie: Park
Krajobrazowy Mierzeja Wiślana, ul. Gdańska 2, 82-103 Stegna.
W tytule wiadomości należy wpisać: „praca na konkurs”.
7. W treści nadesłanej wiadomości należy również podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania
i nr telefonu autora nadesłanej pracy.
8. Wyłonienia zwycięzców dokonają pracownicy Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”.
Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej w dniu 10 grudnia 2020 r. Prace podlegać będą
ocenie w dwóch kategoriach: I – proza, II – wiersz.
9. Na konkurs należy nadsyłać wyłącznie prace autorskie, które nie uczestniczyły w żadnym
innym konkursie i nie były nigdzie publikowane ani prezentowane.
10. Zwycięzcy konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną powiadomione przez Organizatora
telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

11. Zwycięzcom konkursu zostaną przyznane dyplomy i nagrody rzeczowe (plecak, książki),
osoby wyróżnione otrzymają dyplomy, nagrody książkowe lub drobny sprzęt turystyczny
(plecaki, mata do ćwiczeń, latarka, bidon oraz materiały promocyjne Parku) zakupione
dzięki dofinansowaniu konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji wszystkich nadesłanych prac
w swoich wydawnictwach, różnego rodzaju publikacjach i na stronie internetowej oraz
portalu społecznościowym Facebook. Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują
Organizatorowi nieodpłatnie i na czas nieokreślony.
13.

Przesłanie prac konkursowych jest traktowane jak 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.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pomorskieparki.pl
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu, w tym do celów kontaktu 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 3 lata, 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.

14. Nadesłanie zdjęć jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
15. Ostateczna interpretacja regulaminu pozostaje po stronie Organizatora. W sprawach
nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu

Stegna, 23.10.2020 r.

Konkurs dofinansowany ze środków:

