
REGULAMIN KONKURSU  

,, Mój jesienny zielnik ” 
 

 

I. ORGANIZATOR 

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy 

Czarny Bryńsk 1, 87-320 Górzno 

tel.: (56) 49 18 151,  

e-mail: park@pkgorzno.strefa.pl 

Strona internetowa: www.g-lpk.pl 

https://parki.kujawsko-pomorskie.pl/glpk 

 

II. CELE KONKURSU 

1. Poszerzenie wiadomości z zakresu biologii i ekologii; 

2. Nauka rozpoznawania gatunków drzew; 

3. Rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody; 

4.  Zainteresowanie różnorodnością, bogactwem i pięknem świata przyrody; 

5. Rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczej uczniów.  

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs polega na przygotowaniu zielnika z liści. Przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkolnej. 

2. W celu przystąpienia do konkursu, należy pobrać oraz wydrukować szablon zielnika. 

3. Szablon należy pobrać ze strony internetowej GLPK: www.g-lpk.pl 

4. W szablonie znajdują się ilustracje liści, które należy znaleźć w terenie, wysuszyć i przykleić w 

odpowiednie miejsca. W przygotowywaniu zielnika pomocne będą wskazówki postaci strażnika Tadeusza 

oraz harcerki Zosi. 

5. Na ostatniej stronie należy przykleić i opisać dodatkowy okaz liścia. Dodatkowy liść musi być inny te na 

ilustracjach. 

6. Należy uzupełnić zielnik o polskie i łacińskie nazwy gatunkowe drzew, z których pochodzą dane liście, a 

także miejscowość i datę znalezienia liścia, siedlisko oraz właściwość/ciekawostkę na temat danego 

gatunku. 

7. Zielnik musi zostać podpisany imieniem i nazwiskiem autora pracy, z podaniem wieku. 

 

III. TERMIN 

1. Prace konkursowe należy złożyć w kopercie z podanymi danymi adresowymi oraz z dopiskiem „Mój 

jesienny zielnik”, osobiście lub przesłać na adres: Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, Ruda 1,           

87-320 Górzno, w terminie 03.10.2022 – 10.11.2022 r. 

2. W przypadku prac dostarczonych przesyłką pocztową, kurierską itp. o zachowaniu terminu decyduje 

data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki. 

 

IV. NAGRODY 

1. Przewiduje się przyznanie drobnych nagród dla autorów pierwszych pięciu prawidłowo uzupełnionych 

i estetycznie przygotowanych zielników. 

2. Prawidłowość i estetykę wykonania prac oceni powołana przez dyrektora GLPK komisja, złożona z 

pracowników Parku. 

3. Nagrody wraz z dyplomami zostaną dostarczone przesyłką pocztową na podane dane adresowe. 

 

V. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA KONKURSU 

1. Do obowiązków organizatora konkursu należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz 

dostarczeniem nagród. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia drobnych zmian w regulaminie konkursu. 

 



VI. OCHRONA I PUBLIKACJA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora konkursu zgodnie z przepisami 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 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z późn. zm.) 

oraz innymi przepisami prawa o ochronie danych.  

2. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wyłonienia laureatów i 

przyznania nagród. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie 

jego imienia i nazwiska oraz pracy konkursowej, a także umieszczanie tych informacji w materiałach 

reklamowych Organizatora, mediach i Internecie. 

3. Organizator konkursu informuje zgodnie z art. 13 i 14 ww. rozporządzeniem 2016/679, iż: 

1) Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest: 

Województwo Kujawsko-Pomorskie – Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy   

Czarny Bryńsk 1, 87-320 Górzno, reprezentowany przez: 

Dyrektora Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego   

2) Park nie działa przez przedstawiciela administratora danych osobowych; 

3) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z 

inspektorem ochrony danych – iod@anars.pl; 

4) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu pn. „Mój jesienny zielnik” oraz 

publikowania informacji po zakończeniu konkursu. 

5) Dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie do podmiotów uprawnionych na 

podstawie przepisów prawa, porozumienia o współadministrowaniu lub umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych; 

6) Dane będą przechowywane w siedzibie Parku okres ustalony na podstawie instrukcji archiwalnej 

uzgodnionej i zatwierdzonej przez Archiwum Państwowe, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, tj. 5 lat; 

7) Na podstawie 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 (Dziennik Urzędowy 

Unii Europejskiej L 119 z późn. zm.), osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c) do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka zgoda była konieczna do 

rozpoczęcia czynności przetwarzania,  

d) do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, jednakże w przypadku ciążącego 

obowiązku prawnego na administratorze zastrzega się zrealizowanie tego prawa po okresie 

przechowywania danych, 

e) do ograniczenia przetwarzania danych, 

f) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

g) do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa); 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie;  

9) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji; 

10) Park nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

 
 
 
 
 

ORGANIZATOR SERDECZNIE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!! 


