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Regulamin konkursu „Owady zapylające Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego” 
 

1. Organizatorem konkursu jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Oddział Wdzydzki Park Krajobrazowy, 
ul. Świętojańska 5e, 83-400 Kościerzyna, tel. 58 686 82 73. 

2. Celem konkursu jest zachęcenie do aktywności poznawczych i obserwacji przyrody oraz popularyzacji wiedzy na 
temat owadów zapylających. 

3. Konkurs ma charakter indywidualny i mogą wziąć w nim udział osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie - wyłącznie 
za zgodą opiekunów prawnych. 

4. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
5. W celu przystąpienia do konkursu należy wypełnić załączony formularz zgłoszenia uczestnictwa (załącznik nr 

1) i przesłać go wraz z pracą konkursową we wskazany poniżej sposób.  
6. Przesłanie zgłoszenia oznacza, że podmiot uczestniczący akceptuje warunki Regulaminu. 
7. Konkurs jest organizowany w IV kategoriach: 

KATEGORIA I –  zrób model owada zapylającego 
- Zadaniem konkursowym jest stworzenie w dowolnej technice przestrzennego modelu dowolnie wybranego 
owada zapylającego występującego na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. 
- Konkurs kierowany jest do dzieci z terenu powiatu kościerskiego z klas „0”-III szkoły podstawowej.  
KATEGORIA II – namaluj, gdzie żyją owady zapylające 
- Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej (formatu A4, dowolna technika płaska) 
przedstawiającej siedlisko przyjazne zapylaczom (miejsca gdzie żyją owady zapylające). 
 - Konkurs kierowany jest do młodzieży szkolnej z terenu powiatu kościerskiego z klas IV - VIII szkoły 
podstawowej. 
KATEGORIA III – zaprezentuj owada zapylającego 
- Zadaniem konkursowym jest zaprezentowanie w formie graficznej wybranego przez siebie owada 
zapylającego występującego na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego (z wyjątkiem pszczoły miodnej). 
Prace można wykonać w dowolnej technice (np. grafika komputerowa, komiks, gra itp.). Prace należy 
dostarczyć w wersji elektronicznej na wskazany poniżej adres. W przypadku prac wykonywanych tradycyjnie 
należy przesłać ich skan lub zdjęcie w jak najlepszej jakości. 
- Konkurs kierowany jest do młodzieży szkolnej z terenu powiatu kościerskiego z klas VI - VIII szkoły 
podstawowej i szkół ponadpodstawowych. 
KATEGORIA IV – opisz owada zapylającego  
- Zadaniem konkursowym jest przedstawienie w formie tekstowej w dowolnym gatunku literackim (np. bajka, 
opowiadanie, fraszka, wiersz itp.) faktów i ciekawostek o jednym, wybranym przez siebie owadzie zapylającym 
(z wyjątkiem pszczoły miodnej) występującym na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Przedstawiony 
tekst musi zawierać nazwę gatunkową owada oraz prawdziwe informacje o nim.  
- Konkurs kierowany jest do osób pełnoletnich i niepełnoletnich i zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach 
wiekowych, osoby poniżej 18 roku życia i osoby powyżej 18 roku życia.  

8. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 1 pracę.  

• Prace w KATEGORII III i IV wraz z wypełnionym formularzem należy przesłać drogą elektroniczną na adres 
g.sadowska@pomorskieparki.pl. Skan lub zdjęcie formularza zgłoszeniowego trzeba przesłać w formacie 
JPG w jak najlepszej jakości. Grafiki komputerowe i utwory literackie muszą zawierać imię i nazwisko 
autora. Nazwa pliku powinna być zgodna ze wzorem: nazwisko_imię.jpg (np. Kowalska_Anna.jpg). 

• Prace w KATEGORII I i II wraz z formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć do siedziby Wdzydzkiego 
Parku Krajobrazowego, ul. Świętojańska 5e, 83-400 Kościerzyna. 

9. Prace należy dostarczyć do dnia 30 listopada 2022 roku. Przesłanie przez Organizatora potwierdzenia 
otrzymania pracy konkursowej będzie jednoznacznie z przyjęciem zgłoszenia. W przypadku braku 
potwierdzenia prosimy o kontakt z Organizatorem drogą mailową lub telefoniczną.  

10.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 9 grudnia 2022 roku. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o jego 
wynikach za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. 

11. W konkursie nie mogą brać udział prace, które zostały wcześniej nagrodzone ani te, które są aktualnie 
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zgłoszone do innego konkursu. 
12. Zgłoszone prace muszą być wykonane przez Uczestnika i nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym dóbr 

osobistych i materialnych osób trzecich. 
13. W przypadku stwierdzenia naruszenia praw autorskich, zgłoszone prace zostaną zdyskwalifikowane. 
14. Organizator dopuszcza wyłącznie prace indywidualne.  
15. Powołane przez Organizatora Jury w każdej kategorii wiekowej przyzna po trzy nagrody główne. Nagrodami 

będą  m.in. sprzęt turystyczny, książki i art. papiernicze oraz materiały promocyjno-edukacyjne WPK i PZPK. 
Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród lub za pośrednictwem osoby upoważnionej w terminie 
30 dni od daty ogłoszenia wyników w siedzibie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, ul Świętojańska 5e, 83-
400 Kościerzyna. W przypadku nie odebrania nagrody w termie prawo do niej wygasa.  

16. Jeżeli uczestnik konkursu wyrazi na to zgodę, przesłane przez uczestników prace będą prezentowane na 
stronie internetowej oraz profilu społecznościowym Facebook Organizatora z podaniem imienia i nazwiska 
autora. W przypadku braku zgody prace nie będą upublicznione. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego zachowania i wykorzystania w dowolny sposób wszystkich 
nadesłanych prac (w tym też publikacji w różnego rodzaju wydawnictwach i na stronie internetowej oraz na 
portalu społecznościowym Facebook). Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługuje Organizatorowi 
nieodpłatnie i na czas nieokreślony. 

18. Wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę kierować do Grażyny Sadowskiej na adres mailowy: 
g.sadowska@pomorskieparki.pl bądź telefonicznie: 58 686 82 73. 

19. Organizatorzy mogą przyznać dodatkowo wyróżnienia w poszczególnych kategoriach. 
20. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zarówno daty zgłaszania prac konkursowych, ogłoszenia 

wyników, ilości i sposobu przyznania nagród głównych jak i zakupionych nagród. 
21. Zgłaszając swój udział w konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie postanowienia 

regulaminu, przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do przesłanego przez niego dzieła. 
Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

22. Ostateczna interpretacja regulaminu pozostaje po stronie Organizatora. W sprawach nieuregulowanych 
niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. 

23. Konkurs realizowany jest dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

24. Przystępując do konkursu – uczestnik lub jego opiekun akceptuje postanowienia Regulaminu.  
 

Obowiązek informacyjny Organizatora:  
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku 
ul. Poniatowskiego 4a, kontakt: biuro@pomorskieparki.pl 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych e-mail: iod@pomorskieparki.pl 
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja konkursu, w tym kontakt z laureatami 

konkursu „Owady zapylające Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego” 
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadania publicznego (art. 6, ust. 1e RODO) 

w związku z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody. W przypadku publikacji imienia i 
nazwiska autorów prac, podstawą przetwarzania jest zgoda (art. 6, ust. 1a RODO). 

5. Brak zgody uniemożliwi publikację prac konkursowych. 
6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty wykonujące zadania kontrolne na podstawie przepisów 

prawa. Dane osobowe autorów prac nagrodzonych i wyróżnionych (imię i nazwisko) zostaną 
upublicznione w materiałach informacyjno-edukacyjnych oraz stronach internetowych Wdzydzkiego 
Parku Krajobrazowego i Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. 

7. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez 6 lat od zakończenia konkursu.  
8. 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 ). 
Ponadto w przypadku wyrażenia zgody, osoba której dane dotyczą, ma prawo do wycofania zgody 
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oraz do żądania usunięcia danych. Wycofanie zgody należy złożyć pisemnie do administratora. 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. 


