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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„LEŚNA PISANKA” 

 

Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy 

Nadleśnictwie Kliniska. Przedmiotem Konkursu jest praca plastyczna przedstawiająca Leśną 

pisankę. 

Konkurs plastyczny adresowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych  

z terenu nadleśnictwa. 

1. Cele konkursu: 

1) Rozwijanie wrażliwości ekologicznej oraz wzbudzanie wśród uczniów zainteresowania 

rodzimą przyrodą. 

2) Rozwijanie kreatywności, umiejętności plastycznych i wrażliwości artystycznej dzieci. 

3) Kształtowanie szacunku do lokalnej przyrody. 

4) Kształtowanie wrażliwości i wyobraźni uczniów poprzez działalność artystyczną. 

5) Poszerzenie znajomości wśród dzieci i młodzieży tematyki ekologicznej związanej  

z życiem lasu. 

6) Dostrzeganie i docenianie piękna i bogactwa przyrody. 

7) Poznanie różnych technik plastycznych wykorzystywanych do zdobienia pisanek 

Wielkanocnych. 

8) Upowszechnianie i pielęgnowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi. 

9) Umożliwienie dzieciom prezentacji własnych dokonań twórczych. 

 

2. Forma wykonania prac. 

 Wykonanie pisanki wielkanocnej w formacie przestrzennym, dowolną techniką. 

 Wymiary pracy – dowolne. 

 

3. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 Każdy uczestnik Konkursu może nadesłać lub dostarczyć jedną pracę. 

 Na Konkurs nie można przesyłać prac adaptowanych (kopiowanych, wzorowanych), 

nagradzanych w innych konkursach. 

 Uczestnik konkursu własnoręcznie wykona pracę. 

 Praca musi być opisana na oddzielnej karcie (metryczka) dołączonej w sposób trwały do 

pracy (załącznik nr 1 do Regulaminu). 
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Metryczka musi zawierać: 

 Imię i nazwisko, 

 Klasę, do której uczęszcza Uczestnik konkursu, 

 Prace niespełniające wymogów regulaminu (np. źle wypełniona metryczka lub jej brak) 

oraz oddane po terminie nie będą oceniane. 

 

Do każdej zgłoszonej pracy muszą być dołączone: 

1) Zgoda rodziców/opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej na jej udział w konkursie 

„LEŚNA PISANKA”, wypełnione czytelnie (wielkimi literami) – załącznik nr 2 do 

Regulaminu. 

2) Oświadczenie dotyczące utrwalania i rozpowszechniania wizerunku uczestnika 

konkursu „LEŚNA PISANKA” - załącznik nr 3 do Regulaminu. 

 

Zgłoszona praca bez wymaganych załączników nie będzie podlegała ocenie  

i przechodzi na rzecz Organizatora. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości 

technicznej, niespełniających kryteriów tematycznych oraz niespełniających wyżej 

wymienionych wymogów regulaminowych. 

Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do konkursu, prac zdyskwalifikowanych oraz prac z 

niego wyłączonych. 

 

4. Kontakt. 

W razie dodatkowych pytań, lub wyjaśnień dot. regulaminu prosimy o kontakt z  pracownikami 

Ośrodka Edukacji Przyrodniczo – Leśnej: 

- Panią Małgorzatą Rył 

Tel: 91 4312130 lub kom. 604574355 

e-mail: edukacja@szczecin.lasy.gov.pl 

- Panią Kingą Jakubowską 

Tel: 91 4312130 

e-mail: edukacja@szczecin.lasy.gov.pl 
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5. Termin i miejsce nadsyłania prac. 

- Do 3 kwietnia 2023r., na adres: 

Nadleśnictwo Kliniska 

Pucko 1 

72-123 Kliniska Wielkie 

Z dopiskiem Konkurs plastyczny – „Leśna pisanka” 

 

6. Komisja Konkursowa (jury). 

- Skład jury: przedstawiciele Organizatora, pracownicy Ośrodka Edukacji Przyrodniczo –  

Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska. 

- Jury wybierze trzy najciekawsze prace plastyczne. 

- Przewidziane są również dwa wyróżnienia. 

- Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. 

 

7. Kryteria oceny prac konkursowych: 

- oryginalność, kreatywność, 

- interpretacja własna tematu, 

- kompozycja, 

- estetyka wykonania prac. 

 

8. Wyniki konkursu. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w kwietniu 2023 roku. Wręczenie nagród odbędzie się 

w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo Leśnej w miesiącu kwietniu 2023 roku. 

 

9. Nagrody. 

 Organizator przewiduje dla laureatów nagrody rzeczowe (materiały plastyczne oraz 

edukacyjne). 

 Prace przechodzą na własność Organizatora. 

  Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac w publikacjach lub inny 

sposób. 

 

10. Wykorzystanie prac. 

- Organizator uzyskuje prawo do prezentowania prac na okolicznościowych wystawach, 
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materiałach promujących Konkurs oraz w artykułach pokonkursowych. 

- Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw 

autorskich do prac i akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgody na publikacje 

materiałów multimedialnych z przebiegu konkursu. 

- W sprawie roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor 

pracy. 

- Uczestnik konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowanie przez Organizatora 

Konkursu jego prac jak również przenosi na Organizatora majątkowe prawe autorskie 

oraz prawa zależne. Przeniesienie wskazanych praw następuje z chwilą wydania pracy 

Nadleśnictwu Kliniska i obejmuje prawo ich wykorzystania bez ograniczeń terytorialnych 

i czasowych na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalania utworów dowolną techniką w dowolnej skali na dowolnym materiale, 

2) wprowadzania utworów do obrotu w całości lub w części w tym ich zbywania, 

3) dowolnego wykorzystania utworów, szczególnie w zakresie publicznego 

wyświetlania, wystawiania i odtwarzania, 

4) wprowadzania utworów do pamięci komputerów i innych podobnie działających 

urządzeń, a także publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez Zamawiającego wybranym, 

5) udzielania licencji oraz innych podobnych praw, na wykorzystywanie utworów 

przez osoby trzecie w zakresie pól eksploatacji wymienionych w niniejszym 

regulaminie, 

6) zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz eksploatacji nowo 

stworzonych utworów na wskazanych w niniejszym regulaminie polach 

eksploatacji, 

7) prawa adoptowania całego lub części utworu dla różnego rodzaju odbiorców przez 

nadanie mu różnego rodzaju form oraz utrwalania, powielania, rozpowszechniania i 

wprowadzania do obrotu tak zmienionego utworu, 

8) wykorzystywania utworów w całości lub w części i w ustalonej przez Nadleśnictwo 

Kliniska formie do celów marketingowych lub promocyjnych, 

9) zwielokrotniania utworów dowolną techniką, 

10) prawa adaptacji, reprodukowania oraz wprowadzania wszelkich zmian, adaptacji, 

przeróbek i modyfikacji utworów, w tym zmiany koloru, układu itp., 

11) wykorzystywania w sieciach otwartych, wewnętrznych, przekazach satelitarnych, 
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12) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia utworów w całości lub w części 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności przez zapis 

elektroniczny, magnetyczny oraz optyczny na wszelkich nośnikach, w tym na 

dyskach komputerowych oraz z wykorzystaniem sieci www, 

13) rozpowszechniania kopii zmodyfikowanych utworów, a także ich poszczególnych 

egzemplarzy, 

14) poprawiania, modyfikowania, rozwijania i powielania całości lub dowolnych 

elementów utworów, 

15) digitalizacji utworów, 

16) użyczania, wynajmowania lub wydzierżawiania oryginalnych utworów lub ich 

kopii, 

17) wprowadzania utworów lub ich kopii do obrotu. 

W celu usunięcia ewentualnych wątpliwości stwierdza się, że celem niniejszego 

regulaminu jest takie ukształtowanie praw Nadleśnictwa Kliniska do utworów, aby miały 

one możliwie najszerszy wymiar.  

 

- Prace zgłoszone do Konkursu przechodzą na własność Organizatora. Organizator nie 

zwraca przekazanych prac. Prace konkursowe mogą być wykorzystane we wszelkich 

publikacjach. 

 

11. Ochrona danych osobowych: 

1. Zgłoszenie dziecka do udziału w konkursie stanowi zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych (z wyłączeniem wizerunku - zgoda na przetwarzanie wizerunku stanowi 

załącznik nr 2 do Regulaminu). 

2. Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z przetwarzanie danych 

osobowych 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO. 

3. Dane osobowe uczniów nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie (imię i nazwisko, 

nazwa szkoły) zostaną opublikowane na stronach internetowych Organizatora. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 
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Załącznik nr 1 

 

KARTA NADESŁANEJ PRACY 

(DO UMIESZCZENIA Z TYŁU PRACY) 

KONKURS PLASTYCZNY 

„LEŚNA PISANKA” 

 

 

 

…………………………….. 

(pieczęć szkoły) 

 

Imię i nazwisko uczestnika*: 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Klasa ………………………………………… 

Imię i nazwisko opiekuna* 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

………..…………………… ………………………………………… 

(miejscowość i data) (podpis i pieczęć dyrektora szkoły) 

*Prosimy o czytelne wypełnienie karty drukowanymi literami 
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Załącznik nr 2 

 

KONKURS PLASTYCZNY 

„LEŚNA PISANKA” 

 

ZGODA RODZICÓW OSOBY MAŁOLETNIEJ NA JEJ UDZIAŁ W KONKURSIE 

„LEŚNA PISANKA” 

Wyrażam zgodę na udział mojego niepełnoletniego syna/córki  

……………………………………………………................................................ 

w konkursie: „LEŚNA PISANKA” 

 

Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z dokumentem REGULAMIN KONKURSU 

PLASTYCZNEGO „LEŚNA PISANKA” wraz z załącznikami nr 1-3 i akceptuję 

go w całości. 

 

………………………………………………… 

(miejscowość, data, czytelny podpis rodzica) 

 

 

 

Uwaga: Zgłoszenie dziecka do udziału w konkursie stanowi zgodę na przetwarzanie jego 

danych osobowych. 
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Załącznik nr 3 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UTRWALANIA I ROZPOWSZECHNIANIA 

WIZERUNKU UCZESTNIKA KONKURSU „LEŚNA PISANKA” 

 

Wyrażam dobrowolnie i świadomie zgodę na przetwarzanie przez organizatora 

konkursu „LEŚNA PISANKA” danych osobowych w postaci wizerunku, w tym łącznie z 

imieniem i nazwiskiem mojego dziecka. 

Zgoda dotyczy fotografii przedstawiającej całą sylwetkę oraz portret. 

Zgoda na przetwarzanie wizerunku obejmuje rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka 

w celach promocyjnych oraz informacyjnych związanych z konkursem „LEŚNA PISANKA” 

Zgoda obejmuje rozpowszechnianie poprzez umieszczenie na stronie internetowej, wydruk, 

zamieszczenie w folderze, czasopiśmie, Intranecie. 

Niniejsza zgoda do ww. celów następuje nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych 

i terytorialnych. 

Przeniesienie niniejszego zezwolenia oraz wszelkich praw z nim związanych na osobę lub 

podmiot trzeci nie wymaga mojej uprzedniej zgody na taką czynność i następuje nieodpłatnie. 

Oświadczam, że: 

 

 

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych. 

……………………………………………………………………………. 

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

KONKURSU PLASTYCZNEGO „LEŚNA PISANKA” 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO 

informujemy: 

1. Administratorem danych Twojego Dziecka (dalej jako Dane Osobowe) jest Nadleśnictwo 

Kliniska z siedzibą: Pucko 1; 72-123 Kliniska Wielkie. 

2. Z Administratorem można się kontaktować: 

- pisemnie, na adres Nadleśnictwo Kliniska, Pucko 1; 72-123 Kliniska Wielkie, 

- za pomocą poczty elektronicznej, na adres: kliniska@szczecin.lasy.gov.pl 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Karolinę Kaczmarek, z którą 

w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za 

pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rodo@szczecin.lasy.gov.pl lub telefonicznie 

wybierając numer +48 91 432 87 12. 

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych. 

Dane osobowe, przetwarzane przez Administratora w związku z konkursem, obejmują 

w szczególności imię i nazwisko oraz wizerunek. 

5. Cel w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe i podstawa prawna takiego przetwarzania 

Administrator przetwarza dane osobowe w celu: 

1) organizacji i przeprowadzenia konkursu „LEŚNA PISANKA” oraz realizacji związanych  

z nim praw i obowiązków; 

2) realizacji zadań edukacyjnych i promocyjnych. 

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest 

a) zgoda wyrażona przez osobę której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

b) zgoda rodzica lub opiekuna prawnego dziecka na przetwarzanie danych osobowych 

dziecka (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 8 RODO); 

c) prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na: 

- prowadzeniu działalności edukacyjnej i promocyjnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 



  

 
Nadleśnictwo Kliniska, Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie  
tel.: +48 91 431 21 24 , fax: +48 91 418 15 60, e-mail: kliniska@szczecin.lasy.gov.pll 

 

 Nadleśnictwo Kliniska 
 

www.lasy.gov.pl 

- dochodzeniu roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z praw 

i obowiązków Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

- administracji wewnętrznej jednostki organizacyjnej Administratora, w tym utrzymania, 

statystyki i raportowania wewnętrznego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 

ust. 1 lit. a RODO) osobie, która udzieliła zgody przysługuje prawo do jej cofnięcia 

w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

danych, którego dokonano przed jej cofnięciem; by cofnąć zgodę należy skontaktować się 

z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem podanych wyżej 

danych kontaktowych.  

 

6. Odbiorcy danych: 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: 

a) podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia w zakresie obsługi prawnej, 

archiwizacji, ubezpieczenia, usług serwisowych i innych działań niezbędnych w celu realizacji 

zadań własnych; 

b) podmioty zaangażowane w organizację i finansowanie konkursu „LEŚNA PISANKA”, 

c) podmioty prowadzące działalność wydawniczą, poligraficzną, informacyjną, z którymi 

współpracuje Administrator lub zleca wykonanie materiałów promocyjnych i edukacyjnych. 

Okres przechowywania danych. 

 

7. Dane osobowe są przechowywane: 

a) przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach, 

b) przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz 

spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w związku z organizacją 

konkursu; 

c) w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia 

sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu; 

d) w sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 

przepisów prawa, przez okres wynikający z przepisów szczególnych. 

8. Prawa osób, których dane przetwarzamy 

Mają Państwo prawo do: 

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
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2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

4) usunięcia danych osobowych; 

5) wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Wskazane uprawnienia mogą doznawać ograniczeń na podstawie przepisów prawa, np. ustawy 

z dnia 26 stycznia 1984 r. − Prawo prasowe. 

9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa udzielenia 

niezbędnych informacji uniemożliwi uczestnictwo w konkursie: „LEŚNA PISANKA”. 

10. Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych 

Dane Osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane 

w celu profilowania. 

 

 


