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1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie Wiedzy o Drzewach 

i Krzewach organizowanym przez Zespół Szkół Leśnych przy ul. Polnej 2, 12 - 220 Ruciane – 

Nida (zwany dalej „Organizatorem”). 

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Zazieleń Świat z Nami VI”, zgodnie 

z planem działań Organizatora z zakresu edukacji przyrodniczej. 

2. Cele konkursu: 

- propagowanie wiedzy o środowisku przyrodniczym 

- zachęcanie do obserwacji przyrody, dostrzegania piękna ojczystej przyrody  

- rozwijanie kompetencji językowych i branżowych uczestników konkursu 

3. Udział w konkursie oznacza zgodę na zastosowanie się do wszystkich zasad niniejszego 

regulaminu. 

4. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15.10.2018 roku. Karta zgłoszenia stanowi załącznik 

nr do niniejszego regulaminu. Liczy się kolejność zgłoszeń i data wpływu do sekretariatu 

Organizatora.  

5. Wyniki konkursu będą dostępne w dniu przeprowadzenia konkursu w szkole oraz na 

stronie www.zsl.org.pl . Konkretna data  zostanie podana do wiadomości na apelu szkolnym. 

6. Uczestnikiem konkursu mogą trzyosobowe zespoły, w skład których wchodzą uczniowie 

Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie z tej samej klasy lub różnych klas. 

7. Maksymalna liczba zespołów to 16. Liczy się kolejność zgłoszeń. 

8. Konkurs polega na wykonaniu zadań konkursowych przy użyciu języków obcych 

nauczanych w naszej szkole: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, w związku z tym 

w składzie zespołu muszą znaleźć się uczniowie o odpowiednich umiejętnościach 

językowych. 

9. Jury, powołane przez Organizatora, w skład którego wejdą nauczyciele języków obcych 

i nauczyciele – leśnicy, wyłoni 3 najlepsze zespoły. Decyzje jury są ostateczne.  Najlepsi 

otrzymają nagrody niespodzianki.  

10. Nagrody zostaną wręczone w siedzibie Organizatora 17.11.2018 r.  

11. Nagrody nie podlegają zamianie na inne lub na ich równowartość pieniężną. 

http://www.zsl.org.pl/


12. Uczestnikiem w konkursie nie może być pracownik Organizatora konkursu.  

13. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na gromadzenie 

i przetwarzanie przez Organizatora na potrzeby konkursu danych osobowych. Zgodnie z art. 

13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (zwanego dalej RODO) informujemy, że: 

• administratorem podanych danych jest Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie, ul. Polna 

2, 12-220 Ruciane-Nida; 

• z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail 

korzuch@infoic.pl    

• celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie konkursu plastycznego, a podstawą 

prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

• podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe, a konsekwencją 

niepodania danych jest brak możliwości udziału w konkursie; 

• podane dane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy; 

• dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa; 

• uczestnikowi konkursu/jego przedstawicielowi prawnemu przysługuje prawo do żądania 

dostępu do danych oraz do ich sprostowania; 

• uczestnik konkursu/jego przedstawiciel prawny może wnieść skargę do organu nadzorczego, 

jeśli uważa, że przetwarzanie danych narusza jego prawa lub RODO.  

14. Organizator może wykluczyć uczestnika z konkursu w przypadku naruszenia przez 

uczestnika postanowień niniejszego regulaminu. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego regulaminu w każdym czasie 

bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień 

uczestników konkursu. 

16. Zmiany w regulaminie nie mogą naruszyć praw nabytych przez uczestników konkursu. 

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwych 

lub nieprawdziwych danych, uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez 

Organizatora nagród w związku z prowadzeniem konkursu. 

18. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie wskazanym w pkt. 12 oraz nieuzgodnieniu 

z Organizatorem innego terminu, uczestnik traci prawo do nagrody. 

19. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie 

realizacji konkursu.  
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Załącznik nr 1  

do regulaminu konkursu 
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 Numer zgłoszenia/data wpływu 

 

 

Karta zgłoszenia do Konkursu  Wiedzy o Drzewach i Krzewach 
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