Załącznik nr 1

REGULAMIN
XII Konkursu Wiedzy pn. „Trójbój przyrodniczy”

I. Organizator:
Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie
Chociński Młyn 5, 89-608 Swornegacie, tel. (52) 33 55 127

II. Założenia programowe:
Popularyzacja idei ochrony przyrody i środowiska oraz aktywizowanie młodzieży do poznania problematyki
ekologicznej.

III. Warunki uczestnictwa:
1.

Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych powiatu chojnickiego oraz miast
Tuchola i Człuchów.

2.

W konkursie mogą uczestniczyć maksymalnie cztery osoby z każdej szkoły.

3.

W celu przystąpienia do konkursu należy wypełnić załączoną kartę zgłoszeniową i przesłać ją faksem lub
e-mailem na adres organizatora do dnia 24 października 2018 r.

4.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie (najpóźniej w dniu konkursu) podpisanego przez
pełnoletniego uczestnika konkursu lub rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia o zgodzie na
uczestnictwo oraz przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie, rozpowszechnianie wizerunku
zarejestrowanego podczas konkursu.

IV. Termin i miejsce konkursu:
00

31 październik 2018 roku, godzina 10 , Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie”
w Chocińskim Młynie, Chociński Młyn5, 89-608 Swornegacie

V. Przebieg konkursu:
Etap I: test pisemny (pytania zamknięte);
Etap II: zestaw zadań (zadanie praktyczne – rozpoznawanie drzew i krzewów; prezentacja multimedialna –
rozpoznawanie gatunków chronionych; karty zadań);
Etap III: prezentacja multimedialna z pytaniami z zakresu wiedzy przyrodniczej oparta na ilustracjach
i fotografiach.

VI. Zwycięzcy:
Zwycięzcami konkursu zostają trzy osoby, które podczas całych zmagań uzyskają największą ilość punktów.

VII. Ocenianie:
Sposób punktowania zadań wraz z zasadami ich oceniania udostępniony będzie w dniu rozpoczęcia zmagań
konkursowych.

VIII. Uwagi:
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia drobnych zmian w regulaminie konkursu.

IX. Ochrona danych osobowych:
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. informuję, iż:


Administratorem

Pana/Pani

danych

osobowych

jest

Park

Narodowy

„Bory

Tucholskie”,

z siedzibą w Charzykowach, kod pocztowy 89-606, ul. Długa 33, reprezentowany przez Dyrektora.
Dane kontaktowe Administratora: tel. 52 3988397, e-mail: sekretariat@pnbt.com.pl.


Na podstawie obowiązujących przepisów Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
Dane kontaktowe Inspektora : tel. 52 3988397, e-mail: iodo@pnbt.com.pl.



Dane Osobowe Pana/Pani podane w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane będą w celu organizacji
oraz przeprowadzenia konkursu.
Umieszczanie fotorelacji z konkursu na stronie internetowej Parku (www.pnbt.com.pl) oraz w innych
mediach będzie odbywać się w celu informowania o przebiegu konkursu oraz w celach promocyjnych.
Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 81 Ustawy o prawach autorskich
i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017 poz. 880 ze zm.).



Dane osobowe tj. imię i nazwisko przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji
określonych celów, dla których zostały zebrane. Zdjęcia z wizerunkiem będą przechowywane
i rozpowszechniane przez czas nieokreślony, do czasu wycofania zgody.



Dane osobowe mogą być przekazywane:


zdjęcia z konkursu mogą być udostępnione innym mediom w celu umieszczenia fotorelacji np.

na stronie internetowej, czy w gazecie oraz podmiotom zewnętrznym wyłącznie w przypadkach
przewidzianych przepisami prawa,
•

dostęp do danych będzie również przysługiwał upoważnionym pracownikom Działu

Udostępniania Parku i Ochrony Przyrody Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.


Przysługuję Panu/Pani prawo do treści podanych danych osobowych, ich poprawienia, usunięcia oraz
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu i prawo przenoszenia danych.



Ponieważ podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Pana/Panią zgoda, informujemy, że
zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, ale bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.



Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji konkursu.



Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.



Przysługuję Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do
przetwarzania danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, tel. 22 531 03 00).

Serdecznie zapraszamy do udziału!

