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REGULAMIN KONKURSU 

„Co nam daje las? Korzyści płynące z lasu”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Poddębice.
2. Temat konkursu plastyczno – technicznego „Co nam daje las? Korzyści płynące z lasu”.
3. Fundatorem nagród jest Nadleśnictwo Poddębice.
4. Konkurs przeprowadzony zostanie wśród dzieci i młodzieży uczących się na terenie 

administrowanym przez Nadleśnictwo Poddębice. 
5. Celem konkursu jest:

 Popularyzacja wiedzy dotyczącej pełnienia przez lasy różnorodnych funkcji;
 Kształtowanie postaw ekologicznych;
 Zwiększenie zdolności manualnych uczestników;

§ 2 ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs podzielony został na cztery kategorie wiekowe:
 dzieci przedszkolne,
 uczniowie szkół podstawowych klas I-III,
 uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI,
 uczniowie szkół podstawowych klas VII-VIII. 

2. Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy dowolną techniką 
plastyczną.

3. Do pracy techniczno – plastycznej należy załączyć Opis pracy (ZAŁĄCZNIK NR 1) 
zawierający: imię i nazwisko dziecka, klasę/grupę przedszkolną, adres przedszkola lub 
szkoły, zgoda rodziców/opiekunów prawnych dziecka na przetwarzanie danych 
osobowych dziecka i publikowanie jego wizerunku. 
Prace nadesłane przez przedszkola lub szkoły bez ZAŁĄCZNIKA NR 1 nie będą mogły 
być zakwalifikowane do udziału w konkursie.
Prace powinny być jednoznacznie powiązane z Opisem pracy. 
Opis pracy może być także przyklejony na odwrocie pracy. 

4. Nadesłanie właściwie opisanej pracy konkursowej jest równoznaczne  z przekazaniem 
praw autorskich.

5. Forma prac konkursowych: 
 praca techniczno-plastyczna
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 format: A-4, A-3 lub zbliżone 
 technika wykonania – dowolna, 
 praca musi zostać wykonana samodzielnie. 

6. Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą do siedziby Nadleśnictwa Poddębice 
(Rodrysin 11A, 99-200 Poddębice) do 6 listopada 2020 r. Za datę dostarczenia uznaje 
się datę rzeczywistego wpływu do siedziby nadleśnictwa. 

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 listopada br. 
8. Prace ocenione zostaną przez komisję złożoną z przedstawicieli nadleśnictwa oraz 

osoby / nauczycieli zajmujące się edukacją plastyczną. 
9. Nadesłane prace wystawione zostaną w siedzibie nadleśnictwa jako wystawa 

pokonkursowa. 
10. Prace pozostaną własnością nadleśnictwa chyba, że uczestnik w Opisie pracy zastrzeże 

zwrot pracy. 

§ 3 KRYTERIA OCENY

1. Prace będą oceniane wg następujących kryteriów:
 Termin nadesłania pracy
 Zgodność z tematem
 Pomysłowość i oryginalność 
 Estetyka wykonania pracy

2. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień w konkursie.

§ 4 INFORMACJE DODATKOWE

1. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace zostaną nagrodzone zestawami 
upominków. 

2. Najlepsze prace publikowane będą przez Organizatora w rodzimych wydawnictwach, 
na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych w celach promocji
i edukacji.

3. W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje komisja konkursowa. 

Robert Krokowski
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OPIS PRACY Załącznik nr 1

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY
………………………………………………………………………………….

KLASA/GRUPA AUTORA PRACY
………………………………………………………………………………….

ADRES PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY, DO KTÓREJ UCZĘSZCZA AUTOR PRACY 
………………………………………………………………………………….

DANE OPIEKUNA WRAZ Z NUMEREM TELEFONU 
………………………………………………………………….

/podpisano elektronicznie/
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Niniejszym oświadczam, że: 
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym na 
wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Nadleśnictwo Poddębice w ramach działań 
związanych z realizacją projektu „Co nam daje las? Korzyści płynące z lasu” oraz prowadzenia 
dokumentacji związanej z powyższym projektem i upowszechnianie zdjęć oraz materiałów 
filmowych związanych z tym projektem. 

Niniejsza zgoda: 
 dotyczy umieszczania w szczególności imienia i nazwiska oraz wizerunku w rodzimych 

wydawnictwach, na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. 

Jestem świadomy/-a, że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych mojego dziecka, 
ich poprawiania oraz możliwości żądania uzupełnienie, sprostowania, usunięcia.  Podanie 
danych jest dobrowolne.

 Państwa dane osobowe oraz dane dzieci będą przechowywane do momentu  
wycofania zgody. 

 Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania. Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem;
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 Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że Administratorem 
danych osobowych jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Poddębice z siedzibą 
w miejscowości Rodrysin 18A, 99-200 Rodrysin, 

 Inspektorem Ochrony Danych jest Karol Sońta, z którym w sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem 
poczty elektronicznej pod adresem iod@radom.lasy.gov.pl.

 Administrator przetwarza dane osobowe w celu: 
1) organizacji i przeprowadzenia konkursu „Co nam daje las? Korzyści płynące 
z lasu” oraz realizacji związanych z nim praw i obowiązków;
2) realizacji zadań edukacyjnych i promocyjnych.
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest:

a) zgoda wyrażona przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) zgoda rodzica lub opiekuna prawnego dziecka na przetwarzanie danych 
osobowych dziecka (art.6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 8 RODO);
c) prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający 
na:
 prowadzeniu działalności edukacyjnej i promocyjnej (art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO);
 dochodzeniu roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami 
wynikającymi z praw i obowiązków Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 administracji wewnętrznej jednostki organizacyjnej Administratora, w tym 
utrzymania, statystyki i raportowania wewnętrznego (art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO).

 Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia w zakresie 
obsługi prawnej, archiwizacji, ubezpieczenia, usług serwisowych i innych działań 
niezbędnych w celu realizacji zadań własnych;
b) podmioty zaangażowane w organizację i finansowanie konkursu Co nam daje 
las? Korzyści płynące z lasu”,
c) podmioty prowadzące działalność wydawniczą, poligraficzną, informacyjną, 
z którymi współpracuje Administrator lub zleca wykonanie materiałów 
promocyjnych i edukacyjnych.

 Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych  gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych 
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Państwa  dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 Dane Osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
wykorzystywane w celu profilowania.

Oświadczam, że niniejsze oświadczenie składam w imieniu mojego niepełnoletniego 
dziecka. 

………………………………… data i podpis rodzica/ opiekuna
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