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REGULAMIN KONKURSU 

I. Organizator 

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku 

Oddział: Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana” w Stegnie 

II. Tematyka 

Tegoroczna edycja konkursu poświęcona jest szeroko pojętej równowadze w przyrodzie i jej 

znaczeniu dla naszego życia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności człowieka w środowisku. 

Ponadto zakres wiadomości i umiejętności wymaganych w konkursie dotyczy znajomości: 

− Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” i jego ogólnych walorów,  

− wybranych zagadnień z dziedziny ekologii, 

− aktualnych zadań Parku w dziedzinie ochrony przyrody, 

− zależności między różnymi formami działalności ludzkiej w środowisku przyrodniczym, 

w szczególności zagrożeń środowiska i rodzajów zanieczyszczeń oraz sposobów profilaktyki.  

− wybranych gatunków roślin i zwierząt.  

III. Cele konkursu 

1. Kształtowanie postaw proekologicznych i uwrażliwianie młodego pokolenia na konieczność 

ochrony środowiska naturalnego. 

2. Podniesienie świadomości uczniów na temat źródeł zagrożeń środowiska naturalnego oraz 

możliwości walki z tymi zagrożeniami na przykładzie działań Parku Krajobrazowego „Mierzeja 

Wiślana” . 

3. Poznanie oraz promowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych Parku i otuliny. 

4. Uczenie szacunku do przyrody i rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych. 

5. Wdrażanie uczniów do posługiwania się zdobytą wiedzą i umiejętnościami w nowej sytuacji 

problemowej.  

 

IV. Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych  z klas V-VIII. 

2. Uczestnicy muszą mieć opiekuna, który koordynuje przebieg konkursu w szkołach. 

3. Przystąpienie do konkursu wymaga wypełnienia formularza zgłoszeniowego i odesłaniu go na 

adres organizatora. Formularz zostanie przesłany po zgłoszeniu telefonicznym 

4. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa 4 listopada 2020 r. (data stempla pocztowego) 

 

 

 



 

V. V. Zasady konkursu  

1. Konkurs składa się z trzech etapów: 

Etap I Eliminacje w szkołach, które zgłosiły chęć uczestnictwa w konkursie.   

Etap przeprowadzą komisje szkolne w dniach 16-17 listopada 2020 r. Polegać on będzie na 

rozwiązaniu testu (do szkół zostanie przesłanych odpowiednia ilość egzemplarzy), będącego zestawem 

15 pytań z zakresu wiadomości uzyskanych z prezentacji udostępnionej na stronie internetowej 

organizatora oraz wskazanych, ogólnodostępnych źródeł informacji. W terminie do dnia 

 24 listopada 2020 r. nauczyciele zobowiązani są do podania wyników w formie protokołów.  

Etap II  Wyłonienie finalistów 

Uczniowie, którzy uzyskali minimum 10 spośród 15 wymaganych punktów, przygotowują 

opracowanie nt. „Drzewa w mojej okolicy, które zasługują na miano pomnika przyrody”. W terminie 

do dnia 4 grudnia 2020 r. uczniowie mają obowiązek wysłać elektronicznie prezentację (szczegóły 

wykonania opracowania zostaną podane po I etapie).  

 Etap III – Finał. 

Etap finałowy odbędzie się  w dniu 10 grudnia 2020 r. o godzinie 10.00. Z uwagi na dynamicznie 

zmieniającą się obecnie sytuację w naszym kraju, szczegółowe informacje o miejscu i sposobie 

przebiegu etapu zostaną podane zainteresowanym 7 grudnia 2020 r. Do finału zakwalifikowani zostają 

zwycięzcy etapu II (maksymalnie po 3 osoby z każdej szkoły uczestniczącej w konkursie). Etap będzie 

polegał na rozwiązaniu testu, będącego zestawem 25 pytań związanych z tematyką konkursu.  

Uczniowie, którzy zajmą miejsca I–III, otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe (śpiwór, plecaki 

i książki), wszyscy finaliści otrzymają dyplomy, nagrody książkowe lub drobny sprzęt turystyczny 

(plecaki, piłki, maty do ćwiczeń, skakanki, peleryna przeciwdeszczowa, latarka, karimata, bidony) 

zakupione dzięki dofinansowaniu konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego .  

VI. VI. Uwagi końcowe  

1. Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udzielą pracownicy Parku Krajobrazowego „Mierzeja 

Wiślana” w Stegnie,  4. tel. 55 247 71 06. Koordynatorem konkursu jest st. specjalista ds. edukacji – 

mgr Jolanta Bulak.  

2. Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów:   

a) przesłania informacji o w/w konkursie organizowanym przez PKMW,   

b) publikacji wizerunku poprzez publikację zdjęć z finału konkursu oraz imienia i nazwiska ucznia  

i nazwy szkoły do celów informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych na stronie internetowej 

PKMW.  Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)     

 

Zgodnie z 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 Pani/Pana danych osobowych jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku 

ul. Poniatowskiego 4 A, 76-200 Słupsk, e-mail: biuro@pomorskieparki.pl , tel. 59 8429829.  

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

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu, w tym do celów kontaktu z koordynatorem.  

4) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.  

5) Dane przetwarzane będą przez 5 lat od zakończenia konkursu lub do momentu wycofania się ze zgody.  

6) 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 (imię, klasa i szkoła) zostaną 

upublicznione na stronie internetowej PZPK.  

7) 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 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: 

kancelaria@uodo.gov.pl). Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. 

Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości uczestniczenia w konkursie.   

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.        

 

Stegna, 19.10.2020 r.                           Konkurs dofinansowany ze środków:  


