PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY ROMINCKIEJ
Żytkiejmy, ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki, tel./fax. 87 615 97 27
e-mail: pkpr@warmia.mazury.pl, strona internetowa: pkpr.warmia.mazury.pl

Regulamin konkursu plastycznego
„Puszcza na 5 zmysłów”
1. Organizatorem konkursu jest Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej z siedzibą w Żytkiejmach. Osobą
koordynująca konkurs z ramienia Parku jest Żaneta Słapińska tel. 87-615-97-27,
e-mail: edukacjapkpr@gmail.com
2. Konkurs organizowany jest z okazji Dnia Krajobrazu przypadającego na 20 października, obchodzonego
w tym roku pod hasłem „Krajobraz: doświadczam w pełni”.
3. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na piękno i znaczenie otaczającego nas krajobrazu oraz potrzebę
dbałości o przestrzeń, w której żyjemy.
4. Przedmiotem konkursu jest stworzenie pracy plastycznej przedstawiającej autora pracy odkrywającego
piękno krajobrazu i przyrody Puszczy Rominckiej różnymi zmysłami np. poprzez słuchanie śpiewu
ptaków, wąchanie kwitnących roślin, stąpanie po mchu, obserwowanie zwierząt itp.
5. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VI szkół podstawowych powiatu gołdapskiego.
6. Pracę należy wykonać na formacie A3, indywidualnie i samodzielnie, dowolną techniką (oprócz form
przestrzennych typu makiety, modele 3D itp.).
7. Na odwrocie każdej pracy należy podać imię i nazwisko jej autora, klasę i nazwę szkoły. Prosimy nie
zamieszczać żadnych danych o autorze na stronie, na której znajduje się rysunek.
8. Prace wraz z wypełnionym i podpisanym przez nauczyciela formularzem zgłoszenia, należy dostarczyć
do siedziby PKPR - Żytkiejmy, ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki do 21.10.2022 r.
9. Komisja konkursowa oceni prace biorąc pod uwagę następujące kryteria: zgodność pracy
z przedmiotem konkursu, ujęcie tematu, pomysłowość przekazu, technika wykonania, estetyka pracy.
10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 10.11.2022 r. na stronie internetowej Parku:
pkpr.warmia.mazury.pl.
11. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi
i Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej.
12. Przystępując do konkursu uczestnik potwierdza swoje prawa autorskie do nadesłanej pracy i oświadcza,
że nie narusza praw autorskich osób trzecich.
13. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem autorskich praw majątkowych do nich
na rzecz Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej oraz z udzieleniem zgody na prezentację prac na
wystawie pokonkursowej w siedzibie Parku oraz rozpowszechnianie ich w prasie, Internecie,
publikacjach i w innych źródłach bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
14. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
15. Administratorem danych osobowych jest Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej, ul. Szkolna 1, 19-504
Żytkiejmy.

16. Osobą do kontaktów w sprawach związanych z danymi osobowymi jest Inspektor Ochrony Danych,
e-mail: andrzej2@mazury.com.pl
17. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia konkursu.
18. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie
danych takich jak: a) imiona i nazwiska uczniów, b) klasa i szkoła, do której uczęszczają, c) imiona
i nazwiska nauczycieli, d) adresy e-mailowe nauczycieli.
19. Podanie danych wymienionych w podpunktach 18 a, b, c jest dobrowolne, jednak konieczne
do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
20. Podanie adresu e-mail (podpunkt 18 d) jest dobrowolne. Będzie służyło do przekazania informacji
o wynikach konkursu oraz (w przypadku wyrażenia przez nauczyciela zgody) do informowania
o kolejnych konkursach organizowanych przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej.
21. Uczestnik konkursu oraz nauczyciel zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska, klasy i szkoły
w celu informowania o wynikach konkursu na wystawie pokonkursowej, w prasie, internecie i w innych
mediach.
22. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do obowiązku sprawozdawczości i kontroli.
Administrator danych dba o prawidłowe zabezpieczenie i przechowywanie danych osobowych, jakie
mogą przejawiać się w dokumentacji pokonkursowej.
23. Uczestnikom konkursu i nauczycielom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych,
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
dalszego przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
24. Uczestnik konkursu i nauczyciel mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
25. Podane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.
26. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.
27. Brak akceptacji regulaminu oznacza rezygnację z uczestnictwa w konkursie.

