
Regulamin konkursu  

XXIX Konkurs Wiedzy o Ochronie Przyrody i Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”  

Tytuł edycji 2021/2022 – „Inwazyjne gatunki flory i fauny zagrożeniem dla naszej przyrody” 

  

 

 

 

 

 

Spis treści 

 

1. CEL KONKURSU ................................................................................................................................ 2 

2. ORGANIZACJA .................................................................................................................................. 2 

2.1. ORGANIZATORZY ..................................................................................................................... 2 

2.2. PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W KONKURSIE............................................................................ 2 

2.3. PATRONAT ............................................................................................................................... 2 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA .............................................................................................................. 2 

4. PRZEBIEG KONKURSU ...................................................................................................................... 3 

5. OCENIANIE ....................................................................................................................................... 4 

6. NAGRODY ........................................................................................................................................ 4 

7. KALENDARZ KONKURSU .................................................................................................................. 5 

8. LITERATURA ..................................................................................................................................... 5 

9. OBOWIĄZKI WSPÓŁADMINISTRATORÓW ....................................................................................... 5 

10. ZAŁĄCZNIKI .................................................................................................................................. 6 

 



 

1. CEL KONKURSU 

1. Poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska. 
2. Zdobywanie i pogłębianie wiedzy o Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi” 
3. Zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy organizmami w ekosystemach. 
4. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin i zwierząt ze szczególnym 

uwzględnieniem gatunków inwazyjnych zagrażających naszej rodzimej przyrodzie.  
5. Rozumienie i prawidłowe posługiwanie się pojęciami ekologicznymi. 
6. Nabywanie umiejętności posługiwania się kluczem do oznaczania gatunków. 
7. Rozwijanie umiejętności interpretowania mapy. 
8. Pobudzenie zainteresowania światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem. 
9. Rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody. 
10. Motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu. 
11. Integracja uczniów oraz wymiana doświadczeń między szkołami z regionu.  

2. ORGANIZACJA 

Realizacja celu konkursu wymaga przetwarzania danych osobowych. Wszystkie podmioty 

zaangażowane w realizację konkursu, zarówno organizatorzy, 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. ORGANIZATORZY  

Organizatorami konkursu są: 

1. Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Zespołu w Słupsku Park Krajobrazowy „Dolina 

Słupi” ul. Poniatowskiego 4 a, 76-200 Słupsk  

2.2. PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W KONKURSIE  

Podmiotami uczestniczącymi są wszystkie zainteresowane placówki oświatowe z powiatów Słupskiego i 

Bytowskiego oraz miasta Słupska.  

2.3. PATRONAT 

Konkurs dofinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

3. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas V-VIII ze wszystkich placówek oświatowych  

z powiatów słupskiego i bytowskiego oraz miasta Słupska.  



2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy. 

3. W celu przystąpienia do konkursu należy wypełnić załączony formularz zgłoszenia uczestnictwa 

stanowiącego załącznik nr 4 niniejszego Regulaminu i przesłać na adres Organizatora  Pomorski 

Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Zespołu w Słupsku Park Krajobrazowy „Dolina 

Słupi” , ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk. Załącznik można złożyć w sekretariacie, 

przesłać tradycyjną pocztą bądź mailowo (skan) na adres pkds@pomorskieparki.pl  

4. Przesłanie zgłoszenia oznacza, że podmioty uczestniczące akceptują warunki Regulaminu i stają 

się  współadministratorami danych osobowych zgodnie z art. 26 RODO. 

4. PRZEBIEG KONKURSU 

Konkurs podzielony jest na części: 

1. Organizacyjną, za którą odpowiada Organizator - PK „Dolina Słupi”, polegającą na: 

a. przygotowaniu regulaminu konkursu 

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

oświatowej / zespołu stanowi załącznik numer 4 Regulaminu, 

c. przygotowaniu zagadnień, testów, zadań 

d. dostarczeniu najpóźniej w dniu konkursu do placówek oświatowych testów/pytań/zadań 

niezbędnych do przeprowadzenia etapu szkolnego, 

e. kontaktu z osoba wyznaczoną  w placówce do koordynowania konkursu 

2. Konkursową, w tym wyznacza się etapy: 

a. etap 1 szkolny, za który odpowiadają Dyrektorzy placówek oświatowych, bądź 

wyznaczeni nauczyciele  polegający na: 

 zapoznaniu uczniów i nauczycieli z Regulaminem konkursu, 

 powołaniu komisji konkursu, 

 zorganizowaniu konkursu wśród uczniów, polegającego na rozwiązaniu 

testu zadań zamkniętych przygotowanych przez organizatora 

 wyłonieniu przez komisję zwycięzców, czyli trzyosobowej drużyny 

reprezentującej szkołę na dalszych etapach konkursu 

 przekazaniu do organizatora protokołu konkursu wraz ze skanami 

załącznika 3 -oświadczenie uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego, 

uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu  gminnego.  

b. etap 2 gminny/miejski,  za który odpowiada Organizator czyli PK „Dolina Słupi” , 

polegający na: 

 powołaniu komisji konkursu, 

 zorganizowaniu konkursu wśród uczniów, którzy zostali zakwalifikowani 

do etapu 2, polegającego na rozwiązaniu testu konkursowego oraz 
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wykonaniu zadania zespołowego. Uwaga ten etap konkursu zostanie 

przeprowadzony w przypadku zgłoszenia co najmniej trzech szkół z 

jednej gminy, miasta. W pozostałych przypadkach drużyny awansują 

automatycznie.  

 wyłonieniu przez komisję zwycięzców, 

 sporządzeniu protokołu z konkursu z nazwiskami zwycięzców 

przechodzących do etapu 3, 

c. etap 3 parkowy (powiatowy), za który odpowiada organizator czyli PK „Dolina Słupi”, 

polegający na: 

 powołaniu komisji konkursu, 

 zorganizowaniu konkursu wśród uczniów, którzy zostali zakwalifikowani 

do etapu 3, polegającego na rozwiązaniu testu wiedzy, wykazaniu się 

znajomością gatunków inwazyjnych (rozpoznawanie ze zdjęć i okazów 

naturalnych bądź modeli) wykonaniu zadania zespołowego. 

   wyłonieniu przez komisję zwycięzców, sporządzeniu protokołu, 

przekazanie zwycięzcom zaświadczeń o zdobytych czołowych 

miejscach (I-III) 

5. OCENIANIE 

1. Ocenie podlega test pisany indywidualnie oraz zadania zespołowe. Test będzie składał się z 

części ogólnej zawierającej pytania dotyczące PK „Dolina Słupi” oraz wiedzy z zakresu ekologii  

i ochrony środowiska oraz części szczegółowej związanej z tegoroczną edycją konkursu czyli 

zagadnień dotyczących inwazyjnych gatunków  roślin i zwierząt.  

2. Klasyfikacje uczestników: na etapie szkolnym , wyłaniana jest trzyosobowa drużyna spośród 

wszystkich uczniów biorących udział w konkursie. Drużyna reprezentuje daną szkołę.  

3. Na etapie gminnym/miejskim drużyna walczy o udział w etapie parkowym z innymi placówkami 

z tej samej gminy bądź miasta.  Z zastrz. Pkt. 4.2.b 

4. Na etapie parkowym ocenie podlega zarówno praca indywidualna jak i zespołowa.  

6. NAGRODY 

1. W klasyfikacji indywidualnej przewiduje się nagrody rzeczowe – sprzęt turystyczny dla trzech 

najlepszych uczniów, liczony jest wynik wszystkich prac wykonanych indywidualnie.  

2. W klasyfikacji drużynowej przewiduje się nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych szkół 

(wynik całej drużyny za wszystkie zadania) - sprzęt turystyczny oraz nagrody książkowe dla  

poszczególnych członków zwycięskich drużyn.  

3. W przypadku pozyskania dodatkowych środków na nagrody, organizator może przyznać 

nagrody rzeczowe za kolejne miejsca. 



7. KALENDARZ KONKURSU 

1. Przesłanie do dnia 25 marca 2022 zgłoszenia (zał.4) udziału placówki oświatowej w konkursie. 

2. Przeprowadzenie do dnia 31.03.2022 etapu 1. 

3. Przekazanie do dnia 5.04.2022 wyników etapu 1. 

4. Przeprowadzenie w dniu 21.04.2022  etapu 2. 

5. Przekazanie do dnia 28.04.2022  wyników etapu 2. 

6. Przeprowadzenie  w dniu 20.05.2022  warsztatów terenowych  dla zainteresowanych 

uczestników konkursu.  

7. Przeprowadzenie w dniu 3.06.2022 etapu 3. ( w dniu ochrony środowiska) 

8. Ogłoszenie w dniu 3.06.2022  wyników konkursu. 

8. LITERATURA 

1. Mapa PK „Dolina Słupi” 

2. Pakiet edukacyjny „Słupia” 

3. Strona internetowa PK „Dolina Słupi”  https://dolinaslupi.pl/ 

4. Obce gatunki inwazyjne. Nie dziękuję! - Kompendium wiedzy z zadaniami dla ucznia i 

nauczyciela 

https://zaborskipark.pl/files/sitezpk/userfiles/pliki/EDUKACJA/Obce%20gatunki/Obce_gatunki 

_inwazyjne_kompendium.pdf 

5.  Wydawnictwo „Zamień nawłocie na malwy przy płocie” https://pomorskieparki.pl/files/site-

pzpk/download/564/ZPP-broszura-A4-Zamien-nawlocie.pdf 

9. 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 ; 

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; 

https://dolinaslupi.pl/
https://zaborskipark.pl/files/sitezpk/userfiles/pliki/EDUKACJA/Obce%20gatunki/Obce_gatunki_inwazyjne_kompendium.pdf
https://zaborskipark.pl/files/sitezpk/userfiles/pliki/EDUKACJA/Obce%20gatunki/Obce_gatunki_inwazyjne_kompendium.pdf
https://pomorskieparki.pl/files/site-pzpk/download/564/ZPP-broszura-A4-Zamien-nawlocie.pdf
https://pomorskieparki.pl/files/site-pzpk/download/564/ZPP-broszura-A4-Zamien-nawlocie.pdf


d. przechowuje dane osobowe zgodnie z przepisami prawa regulującymi sposób 

archiwizowania informacji. 

 

2. Organizator  

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 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 03 Regulaminu; 

d. przechowuje dane osobowe zgodnie z przepisami prawa regulującymi sposób 

archiwizowania informacji. 

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

wizerunek, w celu upublicznienia tych danych osobowych przetwarzają je na podstawie zgody 

uczestnika, a w przypadku uczestnika niepełnoletniego jego rodzica / opiekuna prawnego  – wzór 

stanowi załącznik numer 2 Regulaminu. Zgoda zbierana jest na pierwszym etapie i dotyczy 

publikacji przez wszystkich administratorów. 

4. Organizator przetwarzający dane osobowe wskazane w art. 9 ust. 1 RODO, w tym wizerunek, 

w celu upublicznienia tych danych osobowych przetwarzają je na podstawie zgody uczestnika, 

 a w przypadku uczestnika niepełnoletniego jego rodzica / opiekuna prawnego  – wzór stanowi 

załącznik numer 3 Regulaminu. Zgoda zbierana jest na pierwszym etapie i dotyczy publikacji 

przez wszystkich administratorów. 

5. 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  

10. ZAŁACZNIKI 

1. Wzór obowiązku informacyjnego placówki oświatowej 

2. Wzór obowiązku informacyjnego dla organizatora 

3. Wzór zgody na przetwarzanie wizerunku 

4. Formularz zgłoszenia uczestnictwa w konkursie/turnieju/olimpiadzie 
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Załącznik nr 1 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 

w związku z realizacją  

XXIX Konkursu Wiedzy o Ochronie Przyrody i Parku Krajobrazowym „Dolina 

Słupi”  

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

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych e-mail: ……………. 
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest zorganizowanie i przeprowadzenie 

konkursu/turnieju/olimpiady 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/turnieju/olimpiady 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. 
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Załącznik nr 2 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ORGANIZATORA 

w związku z realizacją 

 XXIX Konkursu Wiedzy o Ochronie Przyrody i Parku Krajobrazowym „Dolina 

Słupi”  

1. Administratorami danych osobowych są: 

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/turnieju/olimpiady. 
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadania publicznego na podstawie 

Ustawy o Ochronie Przyrody  oraz zgoda. 
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. 
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. 
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Załącznik nr 3 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Wyrażam zgodę na udział: 

 

Nazwisko uczestnika  
 

Imię uczestnika  
 

Klasa  
 

Szkoła  
 

Dane kontaktowe (w 
przypadku dorosłych 
uczestników) 

 

 

w XXIX Konkursie Wiedzy o Ochronie Przyrody i Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”  

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 Organizatorów 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 podpisuję rodzic/opiekun prawny  

 



 

Załącznik nr 4 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W  

XXIX Konkursie Wiedzy o Ochronie Przyrody i Parku Krajobrazowym 

 „Dolina Słupi”  

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

Nazwa i adres szkoły 

 

 

 

Telefon szkoły 

 

 

e-mail szkoły 

 

 

Ilość zgłoszonych uczniów 

 

 

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 Organizatorów 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) 


