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1. CEL KONKURSU 

1) Zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej własnego regionu 

2) Pobudzenie zainteresowania światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięk-

nem. 

3) Rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody. 

4) Motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w najbliż-

szym otoczeniu. 

5) Wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczej uczniów. 

6) Integracja uczniów oraz wymiana doświadczeń między szkołami  

7) Rozwijanie kreatywnego myślenia poprzez wykorzystanie naturalnych surowców 

do tworzenia artystycznych form przestrzennych.  

2. ORGANIZACJA 

Realizacja celu konkursu wymaga przetwarzania danych osobowych. Wszystkie 

podmioty zaangażowane w realizację konkursu, zarówno organizator, jak i podmioty 

uczestniczące w konkursie, są administratorami danych osobowych uczestników 

konkursu, ich rodziców/opiekunów prawnych oraz nauczycieli sprawujących opiekę 

nad uczniami. Administratorzy realizując cel współadministrują danymi. 

2.1. ORGANIZATOR I PARTNERZY 

Organizatorem konkursu jest: 

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Zespołu w Słupsku Park 

Krajobrazowy „Dolina Słupi” 

Partnerem konkursu jest: 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku 

2.2. PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W KONKURSIE  

Podmiotami uczestniczącymi są placówki oświatowe i inne pracujące z dziećmi i 

młodzieżą, zaproszone przez organizatorów do uczestnictwa w konkursie. 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1) Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Koszty ew. dojazdu pokrywają 

uczestnicy. 

2) Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież w trzech katego-
riach:  klasy IV – VI, VII -VIII szkoły podstawowej oraz uczniów szkół średnich. 
Praca musi być tworzona indywidualnie. 

3) Przedmiotem naszego konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie wybranej biżu-
terii (może to  być wisiorek, naszyjnik, pierścionek, broszka, bransoletka, zapinka 
do włosów, zapinka do rękawa koszuli  itp. ….)  



oraz nadanie nazwy i przygotowanie w formie pisemnej  krótkiej reklamy wykona-
nego przedmiotu. 
 
Dla przypomnienia definicja reklamy:  
 
„Działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu kon-
kretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług.” 

 
4) Praca musi być wykonana z surowców naturalnych takich jak nasiona i inne frag-

menty roślin, słoma, gałązki, kora, drewno, kamienie, muszelki,  glina, juta, rafia, 
sznurek lniany, konopny itp. Materiały muszą być na tyle utrwalone aby pozwalały 
na korzystanie z biżuterii, nie powinny kruszyć się, łamać itp. Uwaga nie używa-
my fragmentów roślin i zwierząt podlegających prawnej ochronie.  
                             

5) Do każdej pracy należy dołączyć tekst reklamy w postaci stojącej wizytówki  napi-
sanej czcionką Times New Roman rozmiar 12, format wizytówki  A6 poziomo  
(kartka A5 złożona na pół). Mile widziane obramowanie wizytówki w kolorach 
ziemi : brąz, zieleń, pomarańcz. 

     Jedna placówka może zgłosić do konkursu max. 5 prac (w jednej kategorii wieko-
wej). W przypadku dużej ilości chętnych do udziału w konkursie prosimy o prze-
prowadzenie eliminacji wewnętrznych. 

 
6) Do każdej z nadesłanych prac konkursowych prosimy dołączyć informację z na-

stępującymi danymi (informacja z poniższymi danymi powinna być przypięta, 
przywiązana do pracy) 

- nazwisko i imię autora, klasa, 
- dokładny adres placówki z kodem pocztowym i kontaktowym numerem   
telefonu oraz e-mailem,  
- imię i nazwisko opiekuna, ew. bezpośredni kontakt do 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 bez-
płatnego wypożyczania i udostępniania w celach promocyjnych i popularyzator-
skich. 

8) Z prac, które zostaną zakwalifikowane do oceny w Pomorskim Zespole Parków 
Krajobrazowych, zostanie stworzona wystawa.  

9) W celu przystąpienia do konkursu należy wypełnić załączony formularz 

zgłoszenia uczestnictwa stanowiącego załącznik nr 4 niniejszego Regulaminu i 

przesłać na adres Organizatora PZPK.  

10)  Przesłanie zgłoszenia oznacza, że podmioty uczestniczące akceptują warunki 

Regulaminu i stają się  współadministratorami zgodnie z art. 26 RODO. 

4. PRZEBIEG KONKURSU 

Konkurs podzielony jest na części: 

1) Organizacyjną, za którą odpowiada  Organizator, polegającą na: 

a. przygotowaniu regulaminu konkursu 

b. zaproszeniu placówek szkolnych do udziału w konkursie – wzór zgłoszenia 

placówki oświatowej / zespołu stanowi załącznik numer 04 Regulaminu, 



2) Ocena i kwalifikacja prac, za którą odpowiada  organizator, polegająca na: 

a. zakodowaniu prac, 

b. powołaniu komisji konkursu, 

c. wyłonieniu przez komisję zwycięzców, 

d. ogłoszeniu wyników na stronach internetowych organizatora oraz partnera, 

w mediach społecznościowych oraz w lokalnych mediach  

e. zorganizowaniu wernisażu i wręczeniu nagród.  

5. NAGRODY 

1. Nagrody rzeczowe:  książki i sprzęt oraz akcesoria sportowe i turystyczne. 

6. KALENDARZ KONKURSU 

1. Przesłanie do dnia 5 kwietnia 2023 zgłoszenia udziału placówki oświatowej w 

konkursie (zał. nr 4) na adres Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” 

pkds@pomorskieparki.pl  osobiście lub pocztą tradycyjną na adres parku  

ul. Poniatowskiego 4 A, 76-200 Słupsk.  

2. Do dnia 18 maja 2023, dostarczenie prac do siedziby PZPK Oddział PK „Dolina 

Słupi” ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk w godzinach 7.30-15.30, prace 

można złożyć  w sekretariacie na II piętrze.  

3. Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród,  wernisaż prac nastąpi w dniu 

5 czerwca  2023 roku w MBP filia nr 7 w Słupsku  

7. OBOWIĄZKI WSPÓŁADMINISTRATORÓW 

Wszyscy administratorzy zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych – zwane RODO) chronią dane osobowe. 

1. Placówka oświatowa:  

a. przetwarza dane osobowe, inne niż wskazane w art. 9 ust. 1 RODO, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO realizując zadania publiczne określone 

przepisami prawa, w tym ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie 

oświaty, ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe oraz 

przepisy wydane na ich podstawie; 

b. nadaje upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla komisji 

konkursu; 

mailto:pkds@pomorskieparki.pl


c. spełnia obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 RODO, w tym w 

szczególności informuje o odbiorcach, jakimi są organizatorzy niniejszego 

konkursu– wzór stanowi załącznik numer 01 Regulaminu; 

d. przechowuje dane osobowe zgodnie z przepisami prawa regulującymi 

sposób archiwizowania informacji. 

2. Organizator - Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych oddział Zespołu w 

Słupsku Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”: 

a. przetwarza dane osobowe, inne niż wskazane w art. 9 ust. 1 RODO, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO realizując zadania publiczne określone 

przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie 

przyrody oraz przepisy wydane na ich podstawie; 

b. nadaje upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla komisji 

konkursu; 

c. spełnia obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 RODO, w tym w 

szczególności informuje o odbiorcach, jakimi są organizatorzy niniejszego 

konkursu– wzór stanowi załącznik numer 02 Regulaminu; 

d. przechowuje dane osobowe zgodnie z przepisami prawa regulującymi 

sposób archiwizowania informacji. 

3. Organizator przetwarzający dane osobowe wskazane w art. 9 ust. 1 RODO, w 

tym wizerunek, w celu upublicznienia tych danych osobowych przetwarza je na 

podstawie zgody uczestnika, a w przypadku uczestnika niepełnoletniego jego 

rodzica / opiekuna prawnego  – wzór stanowi załącznik numer 03 Regulaminu. 

Zgoda zbierana jest na pierwszym etapie i dotyczy publikacji przez wszystkich 

administratorów. 

4. Uczestnicy oraz nauczyciele mogą się skontaktować w sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w ramach konkursu z 

inspektorem ochrony danych  Adres e-mail: iod@pomorskieparki.pl  

8. ZAŁĄCZNIKI 

1. Wzór obowiązku informacyjnego placówki oświatowej 

2. Wzór obowiązku informacyjnego dla organizatora 

3. Wzór zgody na przetwarzanie wizerunku 

4. Formularz zgłoszenia uczestnictwa w konkursie 
  

mailto:iod@pomorskieparki.pl


Załącznik nr 1 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 

w związku z realizacją konkursu 

„Na mapie świata jest takie miejsce”  

XI edycja pt. „Biżuteria z natury”  

Rok szkolny 2022/2023  

 

1. Administratorem danych osobowych jest  ………………….. (nazwa, siedziba, 
dane kontaktowe  placówki oświatowej). 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych e-mail: ……………. (inspektor placówki 
zgłaszającej uczestników konkursu) 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest zorganizowanie i przeprowadzenie 
konkursu na etapie szkolnym. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadania publicznego 
na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku o systemie 
oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, przepisów 
wydanych na ich podstawie oraz zgoda. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą organizatorzy konkursu oraz w przypadku 
wyrażenia zgody na upublicznienie wizerunku osoby korzystające z Internetu. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane do dnia zakończenia roku szkolnego, w 
którym zorganizowano konkurs/turniej/olimpiadę. 

7. 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 ). 

8. W przypadku wyrażenia zgody, osoba której dane dotyczą, ma prawo do 
wycofania zgody oraz do żądania usunięcia danych. Wycofanie zgody należy 
złożyć pisemnie do administratora. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie uniemożliwi 
uczestnictwo w konkursie. 
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Załącznik nr 2 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ORGANIZATORA 

w związku z realizacją konkursu 

„Na mapie świata jest takie miejsce” XI edycja pt. „Biżuteria z natury”  

1. Administratorem danych osobowych jest: 

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Zespołu w Słupsku Park 

Krajobrazowy „Dolina Słupi” 
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych e-mail: iod@pomorskieparki.pl  
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest zorganizowanie i przeprowadzenie 

oraz wyłonienie zwycięzców konkursu. 
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) 

RODO realizacja zadania publicznego na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 roku o ochronie przyrody, ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, 
przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie oraz zgody na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uczestniczące w organizacji 
konkursu oraz w przypadku wyrażenia zgody na upublicznienie wizerunku osoby 
korzystające z Internetu. 

6. Dane osobowe laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat, a pozostałych 
uczestników przez rok od zakończenia roku kalendarzowego, w którym odbędzie 
się konkurs/turniej/olimpiada. 

7. 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 ). 

8. W przypadku wyrażenia zgody, osoba której dane dotyczą, ma prawo do 
wycofania zgody oraz do żądania usunięcia danych. Wycofanie zgody należy 
złożyć pisemnie do administratora. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie uniemożliwi 
uczestnictwo w konkursie. 
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Załącznik nr 3 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Wyrażam zgodę na udział: 

Nazwisko 
uczestnika 

 
 

Imię uczestnika  
 

Klasa  
 

Szkoła  
 

 
w konkursie pn. Na mapie świata jest takie miejsce edycja XI, rok szkolny 2022/2023 

pt. „Biżuteria z natury” organizowanego przez:  

1. Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Zespołu w Słupsku Park 

Krajobrazowy „Dolina Słupi” 

 
☐ wyrażam zgodę ☐ nie wyrażam zgody na upublicznienie imienia, nazwiska, klasy i szkoły na 

stronie WWW organizatora, gdy uczestnik zostanie laureatem. 

W przypadku niewyrażenia zgody upublicznione zostanie imię i wiek laureata. 

 

....................................................................................................................................... 

        (miejscowość, data)                           (podpis pełnoletniego uczestnika)*  

☐ wyrażam zgodę ☐ nie wyrażam zgody na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i 

rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku małoletniego uczestnika zarejestrowanego 
podczas konkursu/turnieju/olimpiady na potrzeby konkursu poprzez umieszczanie tych zdjęć na 
stronach internetowych Organizatora, parfrtnerów oraz w innych mediach w celu informowania o 
przebiegu konkursu oraz w celu promocyjnym. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest 
ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie oraz obejmuje wszelkie formy publikacji. 
Zostałem/am poinformowana, że zgoda może być wycofana w każdym momencie. Mam prawo do 
żądania usunięcia danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na używanie, wykorzystanie i 
rozpowszechnianie wizerunku dokonane przed jej cofnięciem. Ponadto oświadczam,  że  
nieodpłatna  zgoda  na  utrwalenie  i  rozpowszechnianie  mojego wizerunku  obejmuje  także  
wykorzystanie,  utrwalanie,  zwielokrotnienie,  kopiowanie, rozpowszechnianie, obróbkę, 
opracowanie i powielanie wizerunku dowolną techniką bądź za pośrednictwem dowolnego medium 
na potrzeby opublikowania we wskazanych celach. 

 

………………………………                                 ........................................................... 
              (miejscowość, data)   (podpis pełnoletniego uczestnika)* 
         
*w przypadku małoletniego uczestnika zgodę podpisuje rodzic/opiekun prawny  
  



Załącznik nr 4 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

„Na mapie świata jest takie miejsce” XI edycja pt. „Biżuteria z natury”  

              .........................................                          (miejsce i data) 

Nazwa i adres szkoły 

 

 

Telefon szkoły  

e-mail szkoły  

Ilość zgłoszonych uczniów 
(max. 5 prac) 

 

Imię i nazwisko  
nauczyciela/ koordynatora 

 

Telefon  
nauczyciela/ koordynatora 

 

e-mail  
nauczyciela/ koordynatora 

 

 

 

☐ wyrażam zgodę ☐ nie wyrażam zgody na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i 

rozpowszechnianie mojego wizerunku zarejestrowanego podczas konkursu/turnieju/olimpiady przez 
Organizatorów na potrzeby konkursu poprzez umieszczanie tych zdjęć na stronach internetowych 
Organizatora, Partnera  oraz w innych mediach w celu informowania o przebiegu konkursu oraz w 
celu promocyjnym. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani 
terytorialnie oraz obejmuje wszelkie formy publikacji. Zostałem/am poinformowana, że zgoda może 
być wycofana w każdym momencie. Mam prawo do żądania usunięcia moich danych. Wycofanie 
zgody nie ma wpływu na używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku dokonane przed 
jej cofnięciem. Ponadto oświadczam,  że  nieodpłatna  zgoda  na  utrwalenie  i  rozpowszechnianie  
mojego wizerunku  obejmuje  także  wykorzystanie,  utrwalanie,  zwielokrotnienie,  kopiowanie, 
rozpowszechnianie, obróbkę, opracowanie i powielanie wizerunku dowolną techniką bądź za 
pośrednictwem dowolnego medium na potrzeby opublikowania we wskazanych celach. 

 

    …………………….                                         ..........................................................      

                                              

(miejscowość, data)                (podpis 

nauczyciela/koordynatora 

zgłaszającego na konkurs) 


