
 

  

REGULAMIN KONKURSU 
PN.  „ZIMOWY PRZYJACIEL LEŚNYCH STWORZEŃ” 

 

Organizator konkursu: 
Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach. 

Uczestnictwo: 
Do udziału w konkursie zapraszamy przedszkolaków w wieku 5-6 lat  oraz uczniów szkół podstawowych   

kl. I-III i  kl. IV-VII z terenu województwa świętokrzyskiego. 

Cele konkursu: 

•  rozwijanie pasji poznawania  przyrody, jej różnorodności, bogactwa i piękna;  
•  doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków zwierząt; 

•  rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku do przyrody; 

•  obserwacja środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu; 
•  kształtowanie kreatywności, wrażliwości artystycznej dzieci; 

•  integracja uczniów oraz wymiana doświadczeń. 

Zasady i przebieg konkursu: 
•  Ustala się zespołowe uczestnictwo w konkursie (całe klasy, grupy przedszkolne, grupy świetlicowe, koła 

zainteresowań, koła LOP, drużyny harcerskie, itp.). Zespół pracuje pod nadzorem merytorycznym jednego 

opiekuna. Do konkursu może przystąpić dowolna ilość zespołów z jednej placówki oświatowej; 

•  Konkurs polega na przygotowaniu jednej pracy plastycznej w formacie A1 przedstawiającej pomoc zwierzętom 

w okresie zimowym. Wykonanie pracy poprzedzić musi wyjście w teren i faktyczna pomoc zwierzętom w 

przetrwaniu zimy, którą grupa dodatkowo musi zrelacjonować w formie: filmu amatorskiego (max. 15 minut), 

prezentacji multimedialnej (max. 30 slajdów), reportażu (max. 15 stron formatu A4) lub albumu (max 20 

zdjęć). 

•  Technika wykonania prac plastycznych jest dowolna (farby, plastelina, kredki, bibuła, itp.). Prosimy jednak     

o nie używanie materiałów sypkich (kasza, ryż itp.). 

•  Dostarczone prace plastyczne wraz z relacjami lub albumami będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 

grupy przedszkolne, szkoły podstawowe (kl. I-III), szkoły podstawowe (kl. IV-VII). Kryteria oceny to: 

zgodność  z tematem, pomysłowość, pracochłonność, staranność wykonania oraz zaangażowanie.  

•  Pracę plastyczną wraz z relacją (zgarną na płycie CD bądź pendrive) lub albumem należy dostarczyć osobiście 

lub pocztą do siedziby Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich  Parków Krajobrazowych w Kielcach           

(ul. Łódzka 244, 25-655 Kielce) lub Krzyżanowicach Średnich (Krzyżanowice Średnie 14, 28-400 Pińczów)                                         

do dnia 31 stycznia 2022 roku. 

•  Do pracy konkursowej nauczyciel dołącza oświadczenie wg. załączonego wzoru.  

•  Organizacją i przebiegiem konkursu kieruje Dyrektor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków 

Krajobrazowych, który powołuje Komisję Konkursową, wyjaśnia wątpliwości dotyczące Regulaminu Konkursu 

i rozstrzyga sprawy sporne. 

•  Komisja Konkursowa do dnia  14 lutego 2022 roku dokona oceny prac konkursowych, ogłosi wyniki                 

i przyzna nagrody. 

* Za zajęcie I, II i III miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych przewiduje się nagrodę główną   

w postaci vouchera. Obejmuje on bezpłatne jednodniowe warsztaty przyrodnicze po terenie Ponidzia, 

transport oraz dwa posiłki.  

Uwagi końcowe: 
•  Dostarczone prace i relacje pozostają do dyspozycji organizatora, który ma prawo do korzystania z nich                  

na wybranych przez siebie polach eksploatacji w nieograniczonym zakresie.  

•  Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych prac konkursowych oraz danych osobowych 

uczestników konkursu.   

•  W razie zaistnienia przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do zmiany warunków, 

terminarzu oraz przedłużenia lub odwołania konkursu.  

•  Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia drobnych zmian w regulaminie konkursu. 

 



 

* Oświadczenie należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). 
 

 

 

 

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

    Pieczątka szkoły                                                                                         Data 

Oświadczenie (nauczyciela) 

1. Dokładny adres szkoły ………………………………………………………………………………………….................. 

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

2. Klasa i ilość uczniów biorących udział w konkursie  ……………………………………………………………………. 

3. Imię i nazwisko nauczyciela (łącznie z nr telefonu komórkowego i adresem e-mail) ………………............................. 

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

 

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

                                czytelny podpis Nauczyciela  

Klauzula informacyjna dla nauczyciela 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych 

z siedzibą ul. Łódzka 244, 25-655 Kielce, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich 

Parków Krajobrazowych, tel. 41 34 55 880, e-mail:  sekretariat@pk.kielce.pl  

2) Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych jest Pani Anna 

Rubinkiewicz, kontakt pod numerem tel. 602-779-754 lub adresem e-mail: abcrodo@op.pl 
3) Celem zbierania i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są zadania wynikające z Ustawy o ochronie przyrody 

oraz Statutu Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych: Chęcińsko – Kieleckiego, Cisowsko 

- Orłowińskiego, Jeleniowskiego, Kozubowskiego, Nadnidziańskiego, Sieradowickiego, Suchedniowsko – 

Oblęgorskiego, Szanieckiego.  
4) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zażądania zaprzestania 

przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

5) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne/ obligatoryjne na mocy przepisów prawa. 

7) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą 

tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

8) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

9) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

10) Pana/Pani dane osobowe będziemy przechowywać przez okres, w którym Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich 

Parków Krajobrazowych zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla 

udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne zgodnie 

z przepisami Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy, Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach, Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie 

postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów 

archiwalnych do archiwów państwowych oraz Zarządzeniem nr 25/2015 Dyrektora Zespołu Świętokrzyskich i 

Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji 

kancelaryjnej oraz Zarządzeniem nr 30/2015 Dyrektora Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków 

Krajobrazowych w Kielcach z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia  w Zespole Świętokrzyskich i 

Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum 

zakładowego. 

11) Przystępując do konkursu nauczyciel wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych (w tym nr telefonu i adresu 

e-mail) przez organizatora dla potrzeb konkursu oraz dalszej współpracy. 

 

 

 

  ………………………………                                                                                         ………………………………                  

                     Data                                                                                                            Czytelny podpis 
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