KWESTIONARIUSZ
EKO konkurs fotograficzny na temat: „Zimowi twardziele w mojej miejscowości”
1. Zrób zdjęcie maksymalnie 3 gatunków ptaków zimujących w Twojej miejscowości
i wypełnij kwestionariusz (wzór poniżej).
2. Kwestionariusz wraz ze zdjęciem należy przesłać na adres
zpk.edu@warmia.mazury.pl do dnia 28.02.2021 r.

Numer
zdjęcia

Data
wykonania

Miejsce
wykonania

Gatunek ptaka przedstawionego
na zdjęciu (nazwa polska)

Czy i jak go dokarmiać

Prosimy o podanie danych oraz adresu w celu dostarczenia nagród drogą pocztową:
Imię i nazwisko …………………………………………….
Adres………………………………………………………...

EKO konkurs plastyczny na temat: „Zimowi twardziele w mojej miejscowości”
1. Udokumentuj na pracy plastycznej, w formacie A4, ptaka jednego gatunku, który
zimuje w Twojej miejscowości. Prosimy o przesyłanie podpisanych prac wraz
z adresem, w celu przesłania nagrody.
2. Podpisane prace prosimy wysyłać na adres Zespół Parków Krajobrazowych
Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie,
Jerzwałd 62, 14-230 Zalewo do dnia 28.02.2021 r

REGULAMIN EKO KONKURSU W RAMACH WEBINARU “PTAKI ZIMĄ”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Parków Krajobrazowych
Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie (zwanym dalej
Organizatorem).
2. Fundatorem nagród jest Województwo Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestniczyć w nim mogą dzieci, młodzież oraz
dorośli.
2. EKO konkurs fotograficzny na temat: „Zimowi twardziele w mojej miejscowości” dla
uczestników Webinaru “Ptaki zimą” polega na przeprowadzeniu krótkiej obserwacji
przyrodniczej. Organizator załączył wzór kwestionariusza, który należy wypełnić i
przesłać na adres organizatora.
3. EKO konkurs plastyczny na temat: „Zimowi twardziele w mojej miejscowości”
skierowany jest do dzieci i młodzieży. Uczestnik wykonuje pracę plastyczną wielkości
A4 (UWAGA! Prace wykonane technikami nietrwałymi, charakteryzujące się
wypukłą fakturą - typu plastelina, klejona patyki, kasze - często ulegają
zniszczeniu w trakcie przesyłania).
Prace należy przesyłać drogą pocztową na adres podany w kwestionariuszu przez
Organizatora.
4. Udział w EKO konkursach wiąże się z podaniem danych oraz adresu uczestnika w
celu przesłania nagrody drogą pocztową.
III. CEL
1. Celem konkursów jest popularyzacja wiedzy przyrodniczej oraz rozbudzenie
ciekawości poznawczej Uczestników. Dodatkowo poznanie metodyki oraz nabycie
umiejętności obserwacji przyrodniczych.
IV. NAGRODA
1. Nagrodami w Konkursie są materiały promujące ZPK PIiWD, np.torby, breloki,
smycze, notesy, linijki, broszury informacyjne z logo Zespołu Parków
Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie.
2. Nagrody przyznawane są osobom, które prześlą prawidłowo wypełniony
kwestionariusz wraz z udokumentowaną obserwacją przyrodniczą lub pracę plastyczną.
V. ODBIÓR NAGRÓD
1. Nagrody dla Zwycięzców przesyłane są drogą pocztową na koszt Organizatora
w obrębie granic Polski na adres wskazany przez Uczestnika, w terminie nie

później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia zakończenia Konkursu.
2. Nagroda przyznana dla Zwycięzców nie może byd zmieniona na inne nagrody
rzeczowe, ani też nie ma możliwości wypłaty równowartości nagrody w
gotówce.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania
nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestników, a w szczególności w
przypadku podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie
został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.
VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników
Konkursów jest Organizator. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane
przez Organizatora w związku z Konkursem. Dane osobowe nie są
przekazywane. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich
danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Podanie
danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia otrzymania nagrody.
2. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się
postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
3. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników na stronie internetowej
Organizatora:
http://parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/pojezierzailawskiego
Oraz
http://parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/wzgorzdylewskich/

