
 

Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Śląskiego 

Regulamin konkursu 
EKOLOGICZNE ŁAMANIE GŁÓWKI 

 

Konkurs organizowany w ramach Kampanii edukacyjno-informacyjnej ZPKWŚ  

„PARK-o-METR, czyli parki krajobrazowe w województwie śląskim” dofinansowanej przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

 

 

I. Informacje ogólne: 

1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, zwany dalej 

Organizatorem. 

2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu województwa śląskiego. 

3. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w regulaminie. Regulamin wraz z kartą 

zgłoszeniową dostępne są na stronie internetowej Organizatora: www.zpk.com.pl 

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

 

II. Cel konkursu: 

zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej zagadnień ekologicznych, przyrodniczych oraz z zakresu ochrony przyrody i 

środowiska; zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych i pozostałych ustawowych form 

ochrony przyrody; pogłębianie świadomości ekologicznej; rozbudzanie zamiłowania i szacunku dla przyrody; pogłębianie 

umiejętności rozpoznawania wybranych gatunków fauny i flory; 

 

III. Przebieg konkursu i warunki udziału: 

1. Konkurs składa się z dwóch etapów: 

a) Etap I – organizowany we wszystkich Ośrodkach Edukacyjnych ZPKWŚ (Będzin, Rudy, Kalina, Żywiec, 

Smoleń). Szkoła przystępująca do konkursu może być reprezentowana przez jedną drużynę  

2-osobową (drużyna rozwiązuje zadania wspólnie). Do II etapu (finału wojewódzkiego) konkursu, 

przechodzą po 2 drużyny z I etapu z każdego Ośrodka (te, które uzyskają największą liczbę punktów). 

Termin: 30.09.2022 r. o godz. 10:00 

b) Etap II (FINAŁ) odbędzie się w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Będzinie w dniu 18.10.2022 r.  

o godz. 10:00. 

2. Konkurs obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony przyrody i środowiska oraz szeroko pojętej 

ekologii na poziomie szkoły podstawowej (m.in. formy ochrony przyrody, podstawy wiedzy o środowisku 

przyrodniczym, rozpoznawanie gatunków roślin i zwierząt, zasady zdrowego żywienia, segregacja odpadów 

itp.).  

3. Wiedza uczestników sprawdzana będzie w postaci pytań testowych, krzyżówek, rebusów, „wykreślanek”, 

prezentacji multimedialnych. 

4. Wszelkie decyzje dotyczące przebiegu, jak i wątpliwości dotyczące kwestii merytorycznych, w tym wątpliwości 

co do prawidłowej odpowiedzi na konkursowe pytania rozstrzyga Organizator. 

5. W celu przystąpienia do konkursu należy wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ (do karty należy dołączyć zgodę na 

udział w konkursie, podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia biorącego w nim udział udział) 

i dostarczyć ją (osobiście, mailem, pocztą) do Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Żywcu w terminie do 28 

września 2022 r. 

 

IV. Nagrody: 

1. Laureatom Finału Wojewódzkiego konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, i III miejsca. 

http://www.zpk.com.pl/
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2. Nagrody zostały dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Katowicach. 

 

V. Informacje dot. ochrony danych osobowych. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby 

uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach 

marketingowych. 

Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 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 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119)  
„Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych osób uczestniczących we wszelkich formach edukacji ekologicznej ZPKWŚ (imię  

i nazwisko uczestnika/opiekuna grupy, nazwa i adres placówki oświatowej)  jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa 

Śląskiego reprezentowany przez Dyrektora ZPKWŚ.  

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się mailowo, pod adresem iod@zpk.com.pl lub  pocztą tradycyjną pod 

adresem kontaktowym Administratora danych. 

3. Dane osobowe osób uczestniczących we wszelkich formach edukacji ekologicznej ZPKWŚ przetwarzane są w celach ewidencyjnych, 

sprawozdawczych, promocyjnych i informacyjnych  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A, C, E RODO 

4.  Dane osobowe są przekazywane organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy 

powierzenia oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat, a następnie archiwizowane zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r.  

o narodowym zasobie archiwalnym, z późn. zmianami.  

6. Osoby uczestniczące we wszelkich formach edukacji ekologicznej ZPKWŚ posiadają prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich 

poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na 

przetwarzanie. 

7. Osoby uczestniczące we wszelkich formach edukacji ekologicznej ZPKWŚ mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

8. Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego nie będzie przekazywać 

danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

9. Podanie danych osobowych (imię i nazwisko uczestnika/opiekuna grupy, nazwa i adres placówki oświatowej) jest dobrowolne, 

aczkolwiek niezbędne do organizacji edukacji ekologicznej ZPKWŚ. Niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem 

możliwości korzystania z wszelkich form edukacji ekologicznej ZPKWŚ. 

 

VI. Informacje dodatkowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów Konkursu w każdym 

czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 

2. Dojazd uczestników do Ośrodka Edukacyjnego na własny koszt. 

3. Wypełnione przez uczestników testy konkursowe pozostają w archiwum ZPKWŚ. Organizator nie wykonuje 

kserokopii testów konkursowych. 

4. Lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej ZPKWŚ. 

5. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Żywcu  

ul. Łączki 44a (tel. 33 861 78 25 e-mail: zpkzywiec@zpk.com.pl 


