REGULAMIN XVII Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego
,,Wiosna w lesie”
§1
Organizatorem konkursu jest Państwowe Gospodarstwo
Nadleśnictwo Złoty Potok z siedzibą w Złotym Potoku.

Leśne

Lasy

Państwowe

§2
Tytuł konkursu „Wiosna w lesie”
§3
Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci budzącym się lasem oraz otaczającą przyrodą.
§4
W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 5 do 10 lat z przedszkoli i szkół
podstawowych (klasy I-III) współpracujących z Nadleśnictwem Złoty Potok.
§5
Prace mogą być wykonane w dowolnych technikach plastycznych w formacie A-4.
§6
W konkursie oceniane będą wyłącznie prace indywidualne.
§7
Każda placówka może przysłać maksymalnie 4 prace wyłonione w eliminacjach
przedszkolnych lub wewnątrzszkolnych.
Prace powinny być dostarczone w terminie do dnia 7 czerwca 2021 r. na adres:
Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Złoty Potok
Złoty Potok
ul. Kościuszki 2
42-253 Janów
Po tym terminie prace nie będą przyjmowane.
Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców do dnia 14 czerwca 2021 r.
W przypadku przesłania większej ilości prac z jednej placówki, prace nie zostaną ocenione.
§8
W konkursie wezmą udział wyłącznie prace opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą
dane:
- imię, nazwisko, wiek autora, adres szkoły/przedszkola
- imię i nazwisko pedagoga, pod kierunkiem którego praca została wykonana
- metryczki muszą być opisane dużymi drukowanymi literami
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§9
Ocena pracy dokona specjalnie powołane Jury.
§ 10
Prace będą oceniane z podziałem na grupy wiekowe:
I.
dzieci w wieku 5 do 7 lat (zerówki, przedszkola)
II.
dzieci w wieku 8 do 10 lat ( klasy I-III szkoły podstawowej)
§ 11
Prawa autorskie do prac zgłoszonych do konkursu ,,Wiosna w lesie” przechodzą na rzecz
organizatora. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
§ 12
Wyniki konkursu zostaną przesłane do każdej placówki, z której będą nadesłane prace oraz
zamieszczone na stronie internetowej Nadleśnictwa Złoty Potok. Miejsce wręczenia nagród
zostanie podane w piśmie, które będzie przesłane wraz z wynikami konkursu.
§ 13
Nadleśnictwo zobowiązuje szkoły i przedszkola, których uczniowie wezmą udział
w konkursie, do uzyskania zgody przedstawicieli ustawowych uczniów na przetwarzanie ich
danych osobowych przez szkoły oraz Nadleśnictwo Złoty Potok w celach związanych
z przeprowadzeniem konkursu, jak i również na wykorzystanie wizerunku uczniów, którzy
brali udział w konkursie oraz dostarczenia ich do Nadleśnictwa Złoty Potok, w terminie do 7
czerwca 2021. Dane osobowe laureatów (imię, nazwisko, nazwa szkoły, nazwisko opiekuna/
nauczyciela) zostaną opublikowane na stronie internetowej Nadleśnictwa, a dane osobowe
wszystkich uczestników konkursu zostaną podane przy pracach podczas ich wystawy
w biurze Nadleśnictwa Złoty Potok. Wzór takiej zgody stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu.
Prace nie będą oceniane bez załączonej do nich zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
§ 14
Przesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw na
wszystkich polach eksploatacji. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji
prac w folderach nadleśnictwa, na stronie internetowej i innych formach.
Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na publikację osób widniejących na
fotografiach, które powstaną w trakcie trwania konkursu.
Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej nadleśnictwa:
www.zloty_potok@katowice.lasy.gov.pl
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Załącznik nr 1

………………………….,dnia ………………..

Zgoda na przetwarzanie danych osoby opiekuna prawnego
Ja, niżej podpisany/a ………………………………… będący/a opiekunem prawnym
…………………………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
obejmujących imię i nazwisko, klasę, adres szkoły, a także wizerunek przez Nadleśnictwo
Złoty Potok na potrzeby Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego ,,Wiosna w lesie”
Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a, że Administratorem Danych Osobowych jest Nadleśnictwo
Złoty Potok z siedzibą w Złotym Potoku ul. Kościuszki 2, 42-253 Janów. Może się Pan/Pani z nim skontaktować
drogą elektroniczną pod adresem e-mail zloty_potok@katowice.lasy.gov.pl, telefonicznie pod numerem +48 34
329 11 70 lub tradycyjną pocztą pod adresem wskazanym powyżej. Administrator danych, mając na uwadze
założenia art. 5 RODO, stosuje przy przetwarzaniu danych zasady: zgodności z prawem, rzetelności i
przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania oraz
integralności i poufności. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Panią Beatą
Miedzińską pod adresem e-mail: beata.miedzinska@katowice.lasy.gov.pl.
Cele i podstawy przetwarzania
Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane odpowiednio:
1)
w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa;
2)
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
3)
w celu wykazania przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez
okres, w którym jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe zobowiązane są do zachowania danych lub
dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich
przez organy publiczne.
Dane te są przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie, uzasadnionym wyżej opisanym celem
przetwarzania. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych przez jednostki organizacyjne PGL
Lasy Państwowe są: a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne
z prawem, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, b) art. 6
ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą
umową, czyli przez okres przedawnienia roszczeń.
Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL LP w ramach sprawowanego
nadzoru. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), tj. firmy
prawnicze, informatyczne oraz księgowe.
Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
1)
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2)
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3)
prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4)
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

………………………………..
(podpis opiekuna prawnego)
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