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Regulamin 

 konkursu plastycznego  

„ Leśne widoki” 

 

1. Organizator konkursu: 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo 

Prószków. 

2. Cele konkursu: 

• ujawnienie talentów plastycznych u dzieci,  

• rozbudzenie wyobraźni i wrażliwości estetycznej inspirowanej przyrodą 

i lasem, 

• kształtowanie pozytywnego stosunku do przyrody i pracy leśników, 

• nawiązanie kontaktu ze środowiskiem lokalnym, 

• aktywowanie u dzieci zainteresowania przyrodą regionalną. 

3. Strategia działania: 

• Konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach tematycznych: 

➢ „Spacerując po lesie”; 

➢ „Las przyszłości”. 

w następujących przedziałach wiekowych: 

➢ Kategoria I – przedszkola 

➢ Kategoria II – klasy I-III 

➢ Kategoria III – klasy IV-VIII 

• Konkurs adresowany jest do wychowanków przedszkoli oraz uczniów szkół 

podstawowych w  zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Prószków, 

• Format prac – (A4, A3), 

• Technika prac – dowolna, 

• Każda praca musi zawierać „metryczkę” – (imię i nazwisko uczestnika, nazwa 

placówki edukacyjnej, klasa/grupa do której uczęszcza uczestnik) - 

umieszczona na odwrocie swojej pracy. 



4. Harmonogram konkursu: 

• Przekazanie prac planistycznych (należy je złożyć osobiście lub wysłać 

pocztą na adres nadleśnictwa): do dnia 07.04.2023 r. 

• Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej i na profilu 

na facebooku: w terminie do 14.04.2023 r.  

• Uroczyste rozdanie nagród – przewidywany okres – maj 2023 – 

szczegóły zostaną przekazane w późniejszym terminie laureatom 

konkursu.   

5. Pozostałe informacje: 

• Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie, 

• Każdy uczestnik może nadesłać lub złożyć tylko 1 pracę w danej kategorii 

tematycznej, 

• W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie 

opublikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie, 

• Oceny prac i wyłonienie zwycięzców dokona Komisja konkursowa powołana 

przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Prószków, 

• Zwycięzcy (miejsca I-III) otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

• Organizator dopuszcza odbiór nagród do 10 dni po uroczystym rozdaniu 

nagród. 

• Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane, 

• Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu, 

• Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Starszy Specjalista Służby 

Leśnej Nadleśnictwa Prószków Tomasz Bitnerowski, tel. 77 464 80 22 

Organizator zastrzega sobie prawo do : 

• dyskwalifikowanie prac nie spełniających wymogów określonych 

w niniejszym regulaminie, 

• bezpłatnego przejęcia do archiwum wszystkich prac biorących udział 

w konkursie, 

• nie odsyłania prac do autorów, 

• zmiany regulaminu. 

 

 



 

Nadleśnictwo zobowiązuje szkoły/przedszkola, których uczniowie wezmą udział w 

konkursie, do uzyskania zgody przedstawicieli ustawowych uczniów na przetwarzanie 

ich danych osobowych przez szkoły oraz Nadleśnictwo Prószków w celach 

związanych z przeprowadzeniem konkursu, jak również na wykorzystanie wizerunku 

uczniów, którzy brali udział w konkursie oraz dostarczenie ich do Nadleśnictwa 

Prószków w terminie do 07.04.2023 r. Dane osobowe laureatów konkursu (imię i 

nazwisko, nazwa szkoły) zostaną opublikowane na stronie internetowej nadleśnictwa 

oraz na profilu na facebooku,. Wzór zgody stanowi załącznik do niniejszego 

regulaminu. 

 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie! 
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWY OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

Ja niżej podpisany/a …………………………………..……………………będący/a 
opiekunem prawnym ………………………………….……..wyrażam zgodę na 
przetwarzanie jego danych osobowych  obejmujących imię, nazwisko, klasę, nazwę 
szkoły, a także wizerunku przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo Prószków na potrzeby organizacji konkursu. Oświadczam, że 
zostałem/am poinformowany/a, że administratorem danych osobowych jest 
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prószków z siedzibą 
w Prószkowie przy ul. Opolskie 11, 46- 060 Prószków, REGON 530562532, tel. 77 464 
80 22, e-mail; proszkow@katowice.lasy.gov.pl, zwane dalej „nadleśnictwem”. 
Administrator mając na uwadze założenia art.5 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego 
dalej „RODO”, stosuje przy przetwarzaniu danych zasady; zgodności z prawem, 
rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, 
ograniczenia przetwarzania oraz integralności i poufności.   W nadleśnictwie został 
wyznaczony Inspektor ochrony danych z którym można się skontaktować poprzez 
adres poczty elektronicznej; p.kaczmarzyk@aventum-kancelaria.pl lub pisemnie 
(adres siedziby nadleśnictwa). Z inspektorem danych osobowych można kontaktować 
się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z  przetwarzaniem danych. 

Dane osobowe ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a., lit. c., lit. f  

RODO na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia laureatów, 

w tym przyznania nagród, a także opublikowania ich na stronie internetowej 

nadleśnictwa i facebooku. Odbiorcą danych osobowych będzie nadleśnictwo, 

podmioty udzielające wsparcia nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z 

zawartymi umowami powierzenia oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów 

prawa. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich dalsze 

przetwarzanie. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także  prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że 

przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane nie będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji powyższego celu. 

 

………………………………..……..                                           …………………………………… 
          miejscowość i data                              podpis opiekuna prawnego 
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