
Regulamin V edycji konkursu "Czy znasz nasze lasy ?" 
 

1 

 

 

Regulamin V edycji konkursu 

„Czy znasz nasze lasy ?” 

 

§ 1 

Organizatorzy 

1. Organizatorem V edycji multidyscyplinarnego konkursu „Czy znasz nasze lasy ?”, dalej 

zwanego Konkursem są: 

a) Nadleśniczy Nadleśnictwa Radzyń Podlaski, 

b) Miasto Radzyń Podlaski 

c) Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Wohyń ECHO 

d) Wójt Gminy Wohyń, 

e) Dyrektor Zespołu Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu, 

f) Prezes Oddziału PTTK w Radzyniu Podlaskim, 

g) Towarzystwo Przyrodnicze Bocian 

2. Nad przygotowaniem, przebiegiem i podsumowaniem konkursu pieczę sprawują 

Autorzy projektu: 

a) Barbara Banaszczyk 

b) Katarzyna Mirosław 

c) Piotr Tarnowski 

c) Bogdan Fijałek 

d) Sylwia Zgorzałek  

oraz osoby wyznaczone z ramienia organizatora. 

3. a) Organizator oświadcza, iż uczestnictwo w Konkursie będzie prowadzone w trybie 

art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, stosuje przy 

przetwarzaniu danych zasady: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, 

ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczania 

przechowywania oraz integralności i poufności. 
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b) Konkurs realizowany jest na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach 

prowadzonej edukacji ekologicznej.  

c) Organizator oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, 

wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym udział w 

postępowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności 

oświadcza, że mu są zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych 

wynikające z „RODO”. 

d) Organizator oświadcza, że jest administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 

„RODO”, przetwarzanych w celu związanym z uczestnictwem w Konkursie. 

e) Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imiona i nazwiska 

oraz wiek dziecka/dzieci. 

f) Organizator podczas Konkursu/ rozdania nagród będzie wykonywał zdjęcia/filmiki 

metodą cyfrową. Wybrane zdjęcia/filmiki, na których będą znajdowały się wizerunki 

osoby uwiecznionej, zostaną umieszczone w materiałach informacyjnych 

Nadleśnictwa oraz Urzędu Miasta (na stronach internetowych wymienionych 

instytucji). 

g) Zdjęcia/filmiki (z wizerunkiem osoby uwiecznionej), które zostaną umieszczone w 

materiałach informacyjnych będą stanowiły jedynie szczegół całości uczestnictwa w 

Konkursie/ rozdaniu nagród, albowiem usunięcie wizerunku tej osoby nie zmienia 

charakteru zdjęcia/filmiku. 

 

§ 2 

Cel ogólny 

1. Celem Konkursu jest promowanie i rozpowszechnianie wśród dzieci i młodzieży 

szkół podstawowych i gimnazjalnych wiedzy oraz wartości przyrodniczej, ze 

szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z wielofunkcyjnym znaczeniem 

lasów. 

2. Tematem przewodnim V edycji Konkursu jest:  

„Drewno- surowiec doskonały i odnawialny”. 
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§ 3 

Miejsce Konkursu 

1. I etap „Szkolny” odbywać się będzie w placówkach oświatowych, które podejmą chęć 

wzięcia udziału w Konkursie. 

2. II etap „Powiatowy” odbędzie się w Zespole Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu, 

ul. Piłsudskiego 25, 21-310 Wohyń. 

 

§ 4 

Warunki uczestnictwa 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu i wyrażenie zgody na postanowienia 

niniejszego Regulaminu jest przesłanie w formie analogowej lub elektronicznej 

Karty zgłoszenia (załącznik nr 1a) do Organizatora na adres: Zespół Szkół w 

Wohyniu ul. Piłsudskiego 25, 21-310 Wohyń lub na adres e-mail:  

b-banaszczyk@wp.pl z dopiskiem/tematem wiadomości „Czy znasz nasze lasy ?” 

2. Zgłoszenie należy przesłać do 2 marca 2019 r. do godziny 1500 - decyduje data 

wpływu przesyłki lub wpłynięcia wiadomości e-mail. 

3. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych 

położonych na terenie powiatu radzyńskiego, których rodzice/opiekunowie prawni 

wyrazili zgodę na uczestnictwo w konkursie (załącznik nr 1b). 

4. Rodzic/opiekun prawny oświadcza, zgodnie z Deklaracją, iż wedle jego najlepszej 

wiedzy nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w Konkursie. 

5. W etapie „Powiatowym” mogą uczestniczyć wyłączenie zespoły: 

a)  składające się z od dwóch do trzech uczniów, 

b)  które przyjechały wraz z Opiekunem. 

6. W ramach przygotowania do części Konkursu związanej z zagospodarowaniem 

odpadów komunalnych i ochroną środowiska w dniu 13 marca 2019 r. odbędzie się 

wycieczka do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Adamkach. Wycieczka 

obejmować będzie uczestników przystępujących do etapu „powiatowego”. 

6.  Organizatorzy nie zapewniają zwrotu kosztów dojazdów uczestnikom i opiekunom. 

7. Organizację wycieczki powierza się Zespołowi Szkół w Wohyniu 

8. Szczegółowe informacje o wycieczce otrzymają opiekunowie na 5 dni przed wyjazdem 

odrębnym zawiadomieniem pocztą elektroniczną (dostępne będą również na stronach 
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internetowych: www.radzynpodlaski.lublin.lasy.gov.pl/,  www.radzyn-podl.pl oraz 

www.szkolawohyn.pl  

 

§ 5 

Przebieg Konkursu 

1. Konkurs realizowany będzie w dwóch etapach: 

a) I etap „Szkolny”  

b) II etap „Powiatowy”  

2. Wyznacza się trzy kategorie wiekowe uczestników Konkursu: 

a) kategoria „Skrzat” – uczniowie szkół podstawowych klasy I-III 

b) kategoria „Młodzik” – uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI 

c) kategoria „Junior” – uczniowie szkół podstawowych klas VII, VIII oraz uczniowie III 

klas gimnazjum. 

3. W etapie „Szkolnym”: 

a) wyłania się po jednym zespole reprezentującym placówkę oświatową w danej 

kategorii wiekowej, 

b) Organizatorzy pozostawiają dowolność placówkom oświatowym biorącym udział 

w konkursie w sposobie i terminie wyłanianiu zespołów. 

4. W etapie „Powiatowym” 

a)   każdy zespół weźmie udział w konkurencjach sprawdzających: 

- test pisemny sprawdzający wiedzę (zadania zamknięte i otwarte), 

- praktyczne rozpoznawanie gatunków, zjawisk  

- zadanie zręcznościowe (niespodzianka). 

lista i opis poszczególnych konkurencji, literatura (załącznik nr 2), 

lista tropów oraz głosów zwierząt dla poszczególnych grup wiekowych 

(załącznik  nr 3), stanowią załączniki do niniejszego regulaminu. 

b) zespół otrzymuje za każdą konkurencję punkty, a suma punktów stanowi o 

zajętym miejscu. 

c) w konkursie wiedzy wyłanianych jest dodatkowo po trzech laureatów „ Sowy – 

mądre głowy” w każdej grupie wiekowej (część teoretyczna i praktyczna) 

6. Etap Powiatowy odbędzie się 20 marca 2019 r. o godz. 900. 

5. Organizator wyłania laureatów Konkursu spośród wszystkich kategorii uczestników 

w dniu etapu Powiatowego. 

http://www.radzynpodlaski.lublin.lasy.gov.pl/
http://www.radzyn-podl.pl/
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6. W skład komisji konkursowej wchodzą Autorzy projektu oraz  osoby współpracujące, 

wskazane przez organizatorów (nie mogą być nimi nauczyciele przygotowujący 

uczniów do konkursu lub opiekujący się nimi podczas konkursu);.  

7. Komisja dopuszcza zmianę kryteriów oceny oraz punktacji zadań podczas realizacji 

Konkursu. 

8. Spory wynikłe podczas trwania Konkursu rozstrzygane są na bieżąco. 

9. W przypadku wystąpienia nieprzewidywalnych okoliczności Organizatorzy 

zastrzegają sobie prawo do modyfikacji sposobu i miejsca przeprowadzenia 

Konkursu. 

10. Organizatorzy zapewniają poczęstunek uczestnikom i opiekunom Konkursu. 

 

§ 6 

Nagrody 

1. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dniu etapu Powiatowego Konkursu. 

2. Organizator zapewnia następujące nagrody: 

a) dla laureatów I miejsca w trzech kategoriach, 

b) dla laureatów II miejsca w trzech kategoriach, 

c) dla laureatów III miejsca w trzech kategoriach, 

d) dla laureatów „Sowy – mądre głowy”. 

3. Wszyscy uczestnicy etapu Powiatowego otrzymują zaświadczenia o uczestniczeniu 

w Konkursie. 

4. Nauczyciele przygotowujący otrzymują podziękowania za przygotowanie uczniów do 

Konkursu. 

§7 

Klauzula informacyjna 

1. Administratorem danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych oraz danych 

dziecka/dzieci przekazanych w związku z konkursem jest Zespół Szkół im. Unitów 

Podlaskich w Wohyniu zwany w niniejszym punkcie: „Administratorem”. 

2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

rodziców/opiekunów prawnych oraz danych dziecka/dzieci możesz skontaktować 

się z „Administratorem” pod adresem e-mail: b-banaszczyk@wp.pl 

3. Podstawą przetwarzania danych jest przystąpienie przez dziecko do Konkursu, dla 

którego to przestąpienia przetwarzanie danych jest niezbędne. 

mailto:b-banaszczyk@wp.pl
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4. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu. 

5. O przystąpieniu do Konkursu świadczy złożenie Deklaracji uczestnictwa w 

konkursie „Czy znasz nasze lasy” (zwana dalej Deklaracją) będącej załącznikiem nr 1 

do niniejszego Regulaminu. 

6. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych 

w przepisach „RODO” i wyłącznie w celu wykonania obowiązków związanych z 

Konkursem. 

7. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie 

spowoduje, że przystąpienie przez dziecko do Konkursu nie będzie możliwe. 

8. „Administrator” nie zamierza przekazywać pozyskanych danych do państwa 

trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

9. Masz prawo do: 

a) Dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 „RODO”), 

b) Sprostowania danych (art. 16 „RODO”), 

c) Usunięcia danych (art. 17 „RODO”), 

d) Ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 „RODO”), 

e) Przenoszenia danych (art. 20 „RODO”), 

f) Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 „RODO”), 

g) Niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego 

przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 „RODO”), 

h) Wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania 

danych z przepisami o ochronie danych osobowych. 

10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o 

profilowaniu. 

§ 8 

Promocja 

1. Informację o Konkursie, przebiegu i laureatach ukarzą się na stronach internetowych 

Organizatorów. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania materiałów związanych 

z Konkursem do celów wizerunkowych. 
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§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Nadleśnictwa Radzyń 

Podlaski oraz Urzędu Miasta Radzyń Podlaski, jak również na stronach 

internetowych: www.radzynpodlaski.lublin.lasy.gov.pl/ oraz www.radzyn-podl.pl i 

www.szkolawohyn.pl  

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. 

3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie 

zdyskwalifikowane. 

4. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących konkursu można uzyskać pod 

adresem b-banaszczyk@wp.pl. 

  

Organizatorzy 

http://www.radzynpodlaski.lublin.lasy.gov.pl/
http://www.radzyn-podl.pl/
mailto:b-banaszczyk@wp.pl

