
Regulamin konkursu na hasło Wielkopolskiego Dnia Ochrony 
Środowiska 2018 

dla uczniów klas szkół podstawowych klas 1-6  
 

1) Organizatorzy 
Organizatorami konkursu są Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, 
Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju oraz Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu. 
 

2) Cel konkursu 
Celem konkursu jest zachęcenie do aktywnego wspierania działań związanych z ochroną 
środowiska oraz integracja dzieci działających na rzecz ochrony środowiska. 
 

3) Temat pracy 
Uczniowie mają za zadanie wymyślić hasło promujące Wielkopolski Dzień Ochrony 
Środowiska 2018. Wydarzenie będzie połączone z Dniem Dziecka w Ogrodzie Botanicznym, 
dlatego hasło powinno odnosić się do obchodów tego dnia jak i do ochrony środowiska. 
 

4) Uczestnicy konkursu 
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych klas 1-6 województwa 
wielkopolskiego. 

 
5) Termin konkursu 

Konkurs rozpoczyna się 5 marca 2018 roku, prace przyjmowane będą do 31 marca 2018 
roku.  
 

6) Wymogi formalne uczestnictwa w konkursie 
1. Osoby chcące wziąć udział w konkursie mogą zgłosić jedną propozycję hasła. 

2. Wszyscy uczestnicy muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy pod adresem 
http://dziensrodowiska.pl/zgloszenie/ 

3. Wydrukowane potwierdzenie formularza zgłoszeniowego musi zostać podpisane przez 
prawomocnego opiekuna (opiekunów) uczestnika (tzn. rodziców lub opiekunów 
prawnych) i odesłane w postaci skanu na adres e-mailowy gis@zpkww.pl,  co stanowić 
będzie zgodę na udział w konkursie oraz zgodę na postanowienia zawarte w niniejszym 
regulaminie.  

4. Zarówno niepodpisane formularze zgłoszeniowe jak skany formularzy przesyłane po 
terminie nie będą brane pod uwagę. 

5. Osoba do kontaktu ze strony organizatorów konkursu: Hanna Nowak, e-mail: 
gis@zpkww.pl, tel. (61) 6554656. 

 
7) Wyłonienie zwycięzców 

1. Zwycięzcy konkursu wyłonieni zostaną w kwietniu 2018 roku. 
2. Komisja konkursowa składająca się z członków Zespołu Parków Krajobrazowych 

Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenia Centrum Promocji Ekorozwoju 
spośród zgłoszonych do konkursu haseł wybierze zwycięzcę oraz wyróżnionych. 

3. Decyzje komisji są ostateczne oraz nieodwołalne. 
4. Dla zwycięzców i wyróżnionych przewidziano nagrody rzeczowe.  

http://dziensrodowiska.pl/zgloszenie/


5. Laureaci poinformowani będą e-mailem lub telefonicznie, zgodnie z danymi 
kontaktowymi podanymi na formularzu zgłoszeniowym. 

6. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zpkww.pl. 
7. Wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi 3 czerwca 2018 r. w Ogrodzie 

Botanicznym UAM w Poznaniu. 
 

8) Dane osobowe 
1. Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku 
z realizacją konkursu na hasło Wielkopolskiego Dnia Ochrony Środowiska 2018 jest Zespół 
Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu przy 
ul. Kościuszki 95. Dane zbierane są i przetwarzane dla potrzeb zgłoszenia, udziału, 
rozstrzygnięcia i publikacji rozstrzygnięcia konkursu. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne. 
2. Uczestnik przystępując do udziału w konkursie, wyraża zgodę na gromadzenie 

i przetwarzanie przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego 

podanych danych osobowych wyłącznie w celu udziału w konkursie. 

3. Dane niezbędne do przystąpienia do udziału w konkursie podane są w zgłoszeniu. 

Niepodanie wskazanych w zgłoszeniu danych osobowych niezbędnych do uczestniczenia 

w konkursie skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie. 
4.  Celem wzięcia udziału w konkursie konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych poprzez podpisanie oświadczenia – załącznik do regulaminu. Za osoby poniżej 18 

(osiemnastego) roku życia oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

podpisuje rodzic lub prawny opiekun dziecka. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w 

każdym czasie cofnąć poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odwołaniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych. 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody rodziców/prawnych opiekunów dziecka na przetwarzanie 

danych osobowych dla celów udziału w konkursie na hasło Wielkopolskiego Dnia  Ochrony 

Środowiska 2018 

Działając w imieniu małoletniego wyrażam zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych 

przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu 

przy ul. Kościuszki 95 w celu udziału w konkursie na hasło Wielkopolskiego Dnia Ochrony 

Środowiska oraz upublicznienia ich w razie wygranej na stronie internetowej www.zpkww.pl, 

a w szczególności wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska dziecka w mediach 

oraz stronach internetowych organizatorów konkursu w przypadku wytypowania go jako 

laureata. Dane podaję dobrowolnie, wiem o prawie dostępu do danych oraz do ich 

poprawiania. Niniejszym oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 

9) Wykorzystanie wizerunku 
1. Rodzice/opiekunowie prawni laureatów konkursu, nagrodzonych podczas finału konkursu 

w trakcie Wielkopolskiego Dnia Ochrony Środowiska 2018, wyrażają zgodę na nieodpłatne 

wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku/wizerunku dziecka przez Zespół 

Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Zgoda obejmuje takie formy 

http://www.zpkww.pl/


publikacji zdjęć i filmów zawierających wizerunek, zarejestrowany podczas finału konkursu, 

jak: udostępnienie na stronie internetowej oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych 

i informacyjnych. Wizerunek będzie wykorzystywany nieodpłatnie, tylko i wyłącznie w celu 

promocji i potrzeb funkcjonowania Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa 

Wielkopolskiego w zakresie prowadzenia konkursu. Dopuszcza się możliwość przetwarzania 

wizerunku poprzez kadrowanie i kompozycję. 

 
10) Wymogi prawne 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawa do zmian treści regulaminu. 


