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Regulamin konkursu  

 „Ogród - ostoja przyrody rodzimej”  

1. Organizatorem konkursu jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych oddział w Gdańsku, 

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej. 

2. Partnerzy konkursu: 

 Jednostki organizacyjne PZPK. 

 Tucholski Park Krajobrazowy 

 Eko-Centrum Heliantus 

 Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa 

3. Konkurs przeznaczony jest dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych (placówek 

oświatowych i dydaktycznych). 

4. Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie sprawozdania  w postaci dokumentacji 

fotograficznej z krótkim komentarzem dotyczącym tematu ogrodu przyjaznego przyrodzie 

rodzimej. Może to być ogród, który jest już „układem” dojrzałym lub taki, który dopiero 

powstaje.  

5. Podczas oceny prac konkursowych brane będą pod uwagę m. in. następujące elementy: 

 Dobór elementów ogrodu (gatunków roślin, potrzeb zwierząt odwiedzających ogród 

itp.) 

 Atrakcyjność i trafność doboru zdjęć 

 Sposób zaprezentowania wyników obserwacji. 

6. Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach: 

 Ogrody przy placówkach oświatowych/dydaktycznych (przedszkola, szkoły, świetlice, 

domy kultury itp.) 

 Ogrody prywatne.  

7. Prace konkursowe w formie sprawozdania (forma dowolna) należy przysłać na adres 

mailowy: konkurs_ciee@pomorskieparki.pl  w tytule proszę podać nazwę konkursu. 

 Praca konkursowa nie może być większa niż 5 Mb! 

 Objętość pracy nie więcej niż 8 stron A4. 

 Teks nie może zajmować więcej niż połowę pracy. 

 Praca konkursowa powinna zawierać zdjęcia w liczbie od 5 do 15. 

 W sprawozdaniu proszę podać liczbę osób prowadzących obserwacje. 
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8. Ostateczny termin nadsyłania prac mija 10.08.2018 roku. 

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku września. 

10. Nagrody zostaną wręczone 20.09.2018 roku podczas wrześniowego spotkania czwartkowego 

poświęconego ogrodom przyjaznym naturze rodzimej. 

11. Kontakt: Marcin Węsiora, tel. 58-301-80-99 lub mailowo: 

m.wesiora@pomorskieparki.pl 

12. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

13. Nagrodami w konkursie będą m. in.: książki o tematyce przyrodniczej i ogrodniczej, drobny 

sprzęt ogrodniczy i turystyczny, budki dla ptaków, nietoperzy i jeży, hotele dla owadów itp. 

14. Konkurs realizowany jest dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej. 

 

 

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 ciee@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 i w tym celu powinni Państwo 

skontaktować się z administratorem danych,  

4) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych może skutkować brakiem możliwości 

udziału w konkursie, brakiem identyfikacji autora pracy i tym samym 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 Wojewódzkim 

konkursie „Ogród - ostoja przyrody rodzimej”. Niniejsza zgoda dotyczy również wykorzystania wizerunku 

poprzez zamieszczenie danych osobowych w celach edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych przez 

organizatora jak i partnera/ów konkursu.  
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