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REGULAMIN VII KONKURSU  

„Na mapie świata jest takie miejsce...” 

pod hasłem   „ Pozdrowienia znad Słupi”  
 

„Na mapie świata 

jest takie miejsce na Ziemi 

gdzie Bałtyk swe 

fale toczy 

gdzie pośród niebieskiej  

toni jezior i moje szare 

są oczy” 

 

Jan Kulasza „Tu moje miejsce” 

 

 Na mapie świata widać naszą pomorską krainę. Widać utworzone przez lądolód 

wzniesienia, porośnięte lasami, zagłębienia wypełnione wodami niezliczonych jezior. Widać 

szybkie przymorskie rzeki, toczące swe wody do Bałtyku. Widać wydmy, które wolno 

przesypuje wiatr. 

 Inna jest nasza kraina latem, inna jesienią. Zimą zamiera pod śniegiem. Wiosną 

odżywa. Nie jest krainą łagodności. Surowa. Często dzika. Kraina wyjątkowa. Nasza.  

Chcielibyśmy zaprosić Was do konkursu, który zwraca uwagę na rodzimą przyrodę. 

Patrzcie, obserwujcie, zdobywajcie informacje.  Potem zamknijcie wrażenia, doznania i 

wiedzę w formie kartki pocztowej. Adresatem kartki  może być dowolna osoba bądź 

instytucja wybrana przez Was. 

 

 

I. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież z klas IV – VII szkoły 

podstawowej, II-III gimnazjum oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Praca musi 

być tworzona indywidualnie. 

2. Przedmiotem naszego konkursu jest zaprojektowanie kartki pocztowej - zarówno 

strony graficznej jak i pozdrowień 

3. Teksty i grafika (forma płaska - prace będą skanowane)  muszą być tego samego 

autora. 

4. Praca może być wykonana odręcznie lub komputerowo. Rozmiar kartki pocztowej 

max. do formatu A5 (nie określamy ilości znaków ani rozmiaru czcionki). Na rewersie 

kartki oprócz pozdrowień i adresu odbiorcy, powinna znaleźć się informacja co lub 

kogo przedstawia ilustracja na awersie. Kartka powinna być zaadresowana  i 

dostarczona z dobrze przytwierdzoną metryczką zawierającą dane uczestnika 

konkursu (można włożyć ją do koperty lub koszulki). 

5. Jedna placówka może zgłosić do konkursu max. 20 prac. W przypadku dużej ilości 

chętnych do udziału w konkursie prosimy o przeprowadzenie eliminacji 

wewnętrznych. 

6. Do nadesłanych prac konkursowych prosimy dołączyć zbiorczy wykaz z 

następującymi danymi: 

- nazwisko i imię autora, rok urodzenia, klasę, 

- dokładny adres placówki z kodem pocztowym i numerem   telefonu oraz e-mailem,  

- imię i nazwisko opiekuna. 

Uwaga: w przypadku niemożności identyfikacji autorów prac – nie zostaną one 

dopuszczone do oceny Jury. 

 

7. Nadesłane prace stają się własnością organizatorów. Zastrzega się prawo bezpłatnego 

reprodukowania, wypożyczania i udostępniania w celach promocyjnych i 

popularyzatorskich. 
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8. Z prac, które zostaną zakwalifikowane do oceny w Pomorskim Zespole Parków 

Krajobrazowych, zostanie stworzona wędrująca kolekcja. W ten sposób może stać się 

ona inspiracją do spotkań poświęconych przyrodzie „Małej Ojczyzny”. 

 

II. TERMINY 

1. Prace konkursowe przyjmujemy do 13 kwietnia 2018 r. w siedzibie dyrekcji 

Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku przy ulicy 

Poniatowskiego   4 A  (II piętro)w godzinach 7.30-15.30. Podsumowanie konkursu: 

wernisaż i wręczenie nagród, planuje się w maju 2018 roku w Filii nr 7 Miejskiej 

Biblioteki Publicznej przy ul. Podgórnej 1. Informacje szczegółowe zostaną 

zamieszczone w Internecie na stronie www.dolinaslupi.pl, następnie laureaci zostaną 

o nich powiadomieni telefonicznie.  

 

III. JURY - NAGRODY 

1. W skład Jury obradującego w siedzibie dyrekcji PZPK wejdą poloniści, redaktorzy, 

przyrodnicy i przedstawiciele organizatorów. 

2. Jury oceni prace, zakwalifikuje do wędrującej kolekcji, przyzna nagrody i 

wyróżnienia. 

3. Przewiduje się przyznanie nagród rzeczowych za zajęcie czołowych miejsc w trzech 

grupach wiekowych. Najlepsi autorzy kartek wezmą udział w warsztatach terenowych. 

Planowany termin warsztatów – czerwiec 2018 r. 

4. Zdobywcy czołowych miejsc zostaną uhonorowani umieszczeniem ich prac na stronie 

MBP w Słupsku oraz portalach społecznościowych.  

        

IV. ORGANIZATORZY KONKURSU: 

 

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”  
 

Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku  

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku  

 

pod patronatem: 

Dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych  

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku 

Dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku 

 

Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

wykorzystanie danych osobowych  

 
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 danych osobowych uczestników konkursu  jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych  

z siedzibą w Słupsku ul. Poniatowskiego 4a 

2) kontakt pkds@pomorskieparki.pl 

3) posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych 

4)  mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu  nadzorczego 

5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością 

uczestnictwa w konkursie, brakiem identyfikacji autora pracy i wydania związanych z tym dokumentów 

zawierających dane.  

 

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w 

VII edycji konkursu  „Na mapie świata jest takie miejsce”. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności 

wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie danych osobowych i miejsca nauki uczestnika konkursu w  

publikacjach, na stronie internetowej i mediach społecznościowych administrowanych przez wszystkich 

organizatorów konkursu.  

http://www.dolinaslupi.pl/

