Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich
Jerzwałd 62, 14-230 Zalewo, tel./fax. 89 758 85 27
e-mail: zpk.edukacja@warmia.mazury.pl, strona internetowa: www.pkwim.pl

Regulamin konkursu plastycznego
pt. „Drapieżniki – dlaczego są ważne?”
I. Organizator
Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich z siedzibą
w Jerzwałdzie
II. Tematyka
W pracach plastycznych uczniowie mają za zadanie ukazać występujące na terenie Zespołu Parków
Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich różne gatunki zwierząt drapieżnych w
swoim naturalnym środowisku. Można zilustrować m.in. drapieżne ssaki, ptaki, ryby, owady,
pajęczaki. Nie będą oceniane prace przedstawiające zwierzęta egzotyczne.
III. Cele konkursu
a) wyrażanie obserwowanego świata przyrody poprzez prace plastyczne,
b) zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej drapieżnych zwierząt,
c) zwrócenie uwagi na ważność drapieżników w środowisku przyrodniczym,
d) doskonalenie umiejętności rozpoznawania zwierząt drapieżnych,
e) kształtowanie postaw ekologicznych, rozbudzanie zainteresowań przyrodą,
f) wdrażanie dzieci i młodzieży do obserwacji przyrody.
IV. Warunki uczestnictwa
Konkurs skierowany jest do uczniów z terenu gmin: Zalewo, Susz, Iława, Miłomłyn, Małdyty,
Miasto Iława, Dąbrówno, Lubawa, Miasto Lubawa, Grunwald, Ostróda, Miasto Ostróda, Stary
Dzierzgoń, Prabuty.
Zapraszamy do udziału dzieci i młodzież z przedszkoli, ze szkół podstawowych, szkół
ponadpodstawowych, świetlic terapeutycznych.
Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:
- Przedszkola
- Szkoły Podstawowe klasy I-III
- Szkoły Podstawowe klasy IV- VI
- Szkoły Podstawowe klasy VII-VIII
- Szkoły ponadpodstawowe
V. Wymagania dotyczące prac plastycznych
a) format A3 lub A4
b) prace mogą być wykonane dowolną techniką – prosimy o niewykonywanie prac
odznaczających się wypukłą fakturą oraz prac z materiałów nietrwałych mogących ulec
uszkodzeniu (plastelina, nasiona, trawy, patyki, kasze). Prace wykonane wymienionymi
wyżej technikami często ulegają zniszczeniu w trakcie przesyłania, sklejają się, nie można
ich oprawić w ramy aby wyeksponować na wystawie, zeskanować. Uszkodzone prace nie
będą oceniane.
c) na odwrocie pracy należy umieścić imię i nazwisko, klasę, adres szkoły autora pracy, imię i
nazwisko opiekuna,

d) jedna osoba może nadesłać tylko jedną pracę,
e) prace zbiorowe nie będą oceniane,
f) prace niepodpisane nie będą oceniane.
VI. Ocena prac będzie przebiegać pod kątem:
a) wartości merytorycznych zgłoszonej pracy,
b) oryginalności w przedstawieniu tematu,
c) zastosowania ciekawych technik plastycznych,
d) estetyki i jakości wykonanych prac.
VII. Terminarz konkursu
Termin nadesłania prac:
30. 04. 2022 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: 30. 05. 2022 r.
Prace należy nadesłać na adres:
Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich, 14-230 Zalewo,
Jerzwałd 62, tel./fax. 89 758 85 27
VIII. Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody indywidualne oraz dyplomy. Jury konkursu będzie
przyznawało nagrody w każdej kategorii wiekowej.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie Załącznika i przesłanie go wraz
pracami plastycznymi do siedziby ZPKPI i WD w Jerzwałdzie.
IX. Uwagi końcowe
a) nadesłane prace niezgodne z regulaminem, nieprawidłowo opisane nie będą oceniane,
b) nadesłane prace nie będą zwracane.
X. Przetwarzanie danych osobowych
1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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).
2. Administratorem danych osobowych jest Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i
Wzgórz Dylewskich, Jerzwałd 62, 14-230 Zalewo.
3. Osobą do kontaktów w sprawach związanych z danymi osobowymi jest Inspektor Ochrony
Danych, Andrzej Marek Kisiel, e-mail: rodo@mazury.com.pl.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia konkursu.
5. 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 oraz numery telefonów
nauczycieli/szkoły.

6. Podanie danych wymienionych w podpunktach 5 a,b,c, jest dobrowolne, jednak konieczne do
realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
7. Podanie adresu e-mail nauczyciela/szkoły (podpunkt 5d) jest dobrowolne. Adres ten będzie służył
do kontaktowania się z nauczycielem w sprawie organizacji konkursu oraz w przyszłości, jeśli
nauczyciel wyrazi na to zgodę, do informowania o kolejnych konkursach organizowanych przez
Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich.
8. Przystępując do konkursu uczestnik oraz nauczyciel zezwala na wykorzystanie jego imienia i
nazwiska, klasy i szkoły w celu informowania o wynikach konkursu - w prasie, internecie i w innych
mediach.
9. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników i nauczycieli
na wykorzystanie ich wizerunku oraz nagrodzonych i wyróżnionych prac na potrzeby promocji
konkursu w prasie, internecie, na wystawie pokonkursowej i w innych mediach, tj. strona
internetowa, Fb ZPKPI i WD..
10. Dane osobowe 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.
11. 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.
12. Uczestnik Konkursu i nauczyciel mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
13. Podane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.
14. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.
15. Brak akceptacji regulaminu w zgłoszeniu do konkursu, oznacza rezygnację z uczestnictwa
w konkursie.
Adres organizatora:
Zespół Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie
14-230 Zalewo, Jerzwałd 62
tel/fax 89 758 85 27
e-mail: zpk.edukacja@warmia.mazury.pl

Osoba koordynująca zadanie – Alina Rodziewicz
Jerzwałd, 15.11.2021r.

