Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
serdecznie zaprasza:
I. Grupy przedszkolne (wiek 5-6 lat) ) i grupy 0 ze szkół podstawowych
II. Klasy I-III szkół podstawowych
III.
Klasy IV-VI szkół podstawowych
z Gdańska, Sopotu i Gdyni oraz gmin ościennych (Kosakowo, Rumia,
Reda, Gmina miejska: Wejherowo, Gmina wiejska: Wejherowo,
Szemud, Żukowo, Kolbudy, Gmina miejska: Pruszcz Gdański, Gmina
wiejska: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Stegna)
do udziału w XVIII edycji konkursu plastycznego
„Znani i nieznani – ptasi sąsiedzi”
Często przyroda która nas otacza jest nam najmniej znana. Warto ją odkrywać bo bywa
zaskakująca, barwna i pasjonująca... Zachwycamy się egzotycznymi ptakami nie dostrzegając
że nasze rodzime są równie fascynujące. Mogą nas zauroczyć zarówno kolorami jak
i ciekawym zachowaniem. Wielu obserwatorów ptaków rozpoczęło swoją pasję od zachwytu
nad błękitnym prążkowanym piórem sójki znalezionym podczas spaceru w lesie, podglądania
sikor w karmniku czy też obserwowania gawronów kombinujących jak rozłupać twardego
orzecha…
Zachęcamy do przyjrzenia się otaczającej przyrodzie i wspólnego wykonywania plakatu na
temat „Ptaki w moim mieście”. Obowiązują zmodyfikowane zasady konkursu – plakat
można przygotować również w wersji elektronicznej!
Laureaci I miejsca – trzy grupy/klasy otrzymają „ptasie książki (każdy z uczniów
i nauczycieli) oraz będą mogli wziąć udział w warsztacie terenowym (np. do rezerwatu
Mewia Łacha lub w okolicy szkoły). Uczniowie i nauczyciele z klas/grup – laureaci II i III
miejsca otrzymają upominki o tematyce przyrodniczej. Klasy wyróżnione otrzymają
przewodniki do rozpoznawania ptaków. Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na
stronie internetowej CIEE.
Terminarz konkursu:
15 listopada – termin nadsyłania plakatów (format 70 x 100 cm lub plik jpg/pdf
na temat „Ptaki w moim mieście”) wraz z formularzami zgłoszeniowymi na adres: Centrum
Informacji i Edukacji Ekologicznej, ul. Polanki 51, 80-308 Gdańsk lub w przypadku plików
elektronicznych na adres: konkurs_ciee@pomorskieparki.pl (tytuł maila: Znani).
6 grudnia – ogłoszenie wyników konkursu
do końca I semestru – termin przekazania nagród
do końca roku szkolnego – warsztaty dla grup/klas – laureatów.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz dołączenie do plakatów lub maili czytelnie
wypełnionego formularza zgłoszeniowego!
Konkurs jest finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej
ul. Polanki 51, 80-308 Gdańsk
tel. 58 301 80 99
e-mail: ciee@pomorskieparki.pl, www.ciee-gda.pl

Regulamin konkursu plastycznego „Znani i nieznani – ptasi sąsiedzi”

1. Organizator: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk,
sekcja zespołu w Gdańsku - Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej ul. Polanki 51, 80-308
2. Warunki uczestnictwa: Konkurs skierowany jest do grup z Gdańska, Gdyni i Sopotu oraz gmin
ościennych (Kosakowo, Rumia, Reda, Gmina miejska: Wejherowo, Gmina wiejska: Wejherowo,
Szemud, Żukowo, Kolbudy, Gmina miejska: Pruszcz Gdański, Gmina wiejska: Pruszcz Gdański,
Cedry Wielkie, Stegna), w podziale na III kategorie wiekowe:
I.
Grupy przedszkolne (wiek 5-6 lat), grupy 0 ze szkół podstawowych
II.
Klasy I-III szkół podstawowych
III.
klasy IV-VI szkół podstawowych
Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
3. Cel konkursu:
 Zachęta do przyjrzenia się otaczającej przyrodzie i obserwacji ptaków;
 Propagowanie wiedzy ornitologicznej;
 Uwrażliwienie na piękno przyrody z zastosowaniem artystycznych środków wyrazu;
 Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.
4. Dostarczenie pracy konkursowej: w celu przystąpienia do konkursu należy wypełnić załączony
formularz zgłoszenia uczestnictwa stanowiący załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu i przesłać go
wraz z pracą konkursową na adres Organizatora Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, ul.
Polanki 51, 80-308 Gdańsk lub na adres mailowy: konkurs_ciee@pomorskieparki.pl (tytuł
maila: Znani).
Przesłanie zgłoszenia oznacza, że podmiot uczestniczący akceptuje warunki Regulaminu.
5. Uczestnicy konkursu działają w zespołach złożonych z wszystkich dzieci z grupy przedszkolnej
/uczniów klasy.
6. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu wspólnie, przez całą grupę/klasę, dowolną techniką
plakatu na temat „Ptaki w moim mieście”.
7. Terminarz:
 Nadsyłanie prac do: 15 listopada 2022 r.
 Ogłoszenie wyników do dnia: 6 grudnia 2022 r.
8. Wymagania dotyczące pracy konkursowej:






format plakatu 70 x 100 cm lub plik graficzny JPG/PDF nie przekraczający 5 MB
każda grupa/klasa może zgłosić maksymalnie jedną pracę
w konkursie nie mogą brać udziału prace, które zostały wcześniej nagrodzone ani te, które są
aktualnie zgłoszone do innego konkursu.
zgłaszany plakat musi być wykonany przez Uczestników i nie może naruszać praw osób
trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich
w przypadku stwierdzenia naruszenia praw autorskich, zgłoszone zdjęcie zostanie
zdyskwalifikowane.

9. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
10. Nagrody: Jury wyłoni laureatów:
Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej
ul. Polanki 51, 80-308 Gdańsk
tel. 58 301 80 99
e-mail: ciee@pomorskieparki.pl, www.ciee-gda.pl







I miejsca - trzy klasy/grupy (po 1 w każdej kategorii wiekowej), które zostaną nagrodzone
książkami na temat ptaków (dla każdego ucznia i nauczyciela z nagrodzonej grupy oraz
książka dla klasy). Klasy/grupy – laureaci I miejsca, po uzgodnieniu z nauczycielem, będą
mogły wziąć udział w warsztacie terenowym o tematyce ornitologicznej. Wycieczki odbędą
się do końca roku szkolnego, termin i miejsce zostaną ustalone z nauczycielem.
II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej – uczniowie i nauczyciele z klas/grup
– laureaci II i III miejsca otrzymają drobne upominki o tematyce przyrodniczej a grupa/klasa
otrzyma książkę na temat ptaków.
Przewiduje się również wyróżnienia nagrodzone książkami przyrodniczymi dla grupy/klasy.

11. Wszystkie grupy/klasy uczestniczące w konkursie otrzymają dyplomy elektroniczne.
12. Opiekunowie grup/klas – laureatów i wyróżnionych zostaną powiadomieni o wynikach konkursu
drogą mailową.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji zdjęć wszystkich nadesłanych praz w
swoich wydawnictwach, różnego rodzaju publikacjach i na stronie internetowej oraz portalu
społecznościowym Facebook. Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują organizatorowi
nieodpłatnie i na czas nieokreślony.
14. Ostateczna interpretacja regulaminu pozostaje po stronie Organizatora. W sprawach
nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. Organizator
zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, zmiany dat zgłaszania prac konkursowych i
ogłoszenia wyników jak i zakupionych nagród.
15. Konkurs jest finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Obowiązek informacyjny:
1) Administratorem danych osobowych jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w
Słupsku ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk, e-mail: biuro@pomorskieparki.pl
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pomorskieparki.pl
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu, w tym do celów kontaktu
z uczestnikami.
4) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
5) Dane przetwarzane będą przez 6 lat od zakończenia konkursu lub do momentu wycofania się ze
zgody.
6) Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe
na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach
świadczenia usług dla administratora. Dane osobowe autorów prac nagrodzonych
i wyróżnionych (imię i nazwisko) zostaną upublicznione na stronie internetowej PZPK.
7) Posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądania ich usunięcia, bycia
zapomnianym oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). Wycofanie się ze zgody należy
złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak
możliwości uczestniczenia w konkursie.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
Załączniki:
Zał. nr 1 – formularz zgłoszeniowy
Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej
ul. Polanki 51, 80-308 Gdańsk
tel. 58 301 80 99
e-mail: ciee@pomorskieparki.pl, www.ciee-gda.pl

