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§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie 

Plastycznym pod nazwą „Rzadkie i ginące gatunki zwierząt Lubelszczyzny” („Konkurs”). 

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja dla Przyrody z siedzibą w Lublinie („Organizator”),  

Adres Fundacji: Al. Spółdzielczości Pracy 36, 20-147 Lublin; www.dlaprzyrody.org.pl. 

3. Cele Konkursu są następujące: 

a) popularyzacja wiedzy o przyrodzie oraz rzadkich i ginących gatunkach zwierząt 

Lubelszczyzny, 

b) promocja albumu „Rzadkie i ginące gatunki zwierząt Lubelszczyzny” przygotowanego 

w ramach projektu edukacyjnego wspieranego przez WFOŚiGW w Lublinie 

c) kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych, 

d) rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci. 

4. Niniejszy Konkurs stanowi jeden z elementów projektu „Rzadkie i ginące gatunki zwierząt 

Lubelszczyzny” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Lublinie. Dodatkowo patronatem honorowym projekt objął Prezydent Miasta Lublina, 

a partnerem projektu jest  Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., KOM-EKO oraz Lubelski Klub 

Biznesu. 

W ramach projektu powstaje unikatowy album edukacyjny pt. „Rzadkie i ginące gatunki 

zwierząt Lubelszczyzny”. Album, wydany w formacie A4 (poziomo) będzie zawierał rysunki 40 

zagrożonych gatunków zwierząt, w tym również takich, które w kraju występują tylko na 

Lubelszczyźnie. Sylwetki oraz charakterystyki zwierząt przedstawione są w postaci 

szczegółowych ilustracji oraz popularnonaukowego tekstu przekazanego w postaci ciekawostek. 

Dodatkowo do każdego z gatunków załączona jest mapa występowania w regionie. Szczegóły 

przygotowanej publikacji dostępne są na stronie: dlaprzyrody.org.pl/projekty-realizowane-

przez-fundacje-dla-przyrody/#.  
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§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs przeprowadza Organizator z udziałem przedstawicieli Szkół Podstawowych 

(„Szkoła”). 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być Uczniowie z klas 0-8 ze Szkół Podstawowych 

zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego („Uczestnik”). Konkurs zostanie 

przeprowadzony w trzech kategoriach: 

1) uczniowie klas 0-II, 

2) uczniowie klas III-V, 

3) uczniowie klas VI-VIII. 

3. Uczestnictwo w Konkursie polega na stworzeniu przez Ucznia pracy plastycznej spełniającej 

warunki określone w niniejszym Regulaminie oraz wysłaniu przez Nauczyciela jej elektronicznej 

wersji (instrukcja wysyłania prac poniżej w regulaminie). 

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

5. Prace nadesłane na Konkurs muszą być oryginalne, nigdzie wcześniej niepublikowane oraz 

nie przedstawiane na innych konkursach. 

6. Prace konkursowe powinny być wykonane na papierze w formacie A4 dowolną techniką 

plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.)i przedstawiać jeden z 

40 zagrożonych gatunków, którego dotyczy projekt „Rzadkie i ginące gatunki zwierząt 

Lubelszczyzny” (Załącznik 1). 

7. Praca powinna być podpisana nazwą gatunku przedstawionego zwierzęcia. 

Zastosowana technika nie może ograniczać możliwości przesłania pocztą tradycyjną 

oryginału pracy Organizatorowi. 
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§ 3 

TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC KONKURSOWYCH 

1. Realizacja Konkursu i jego celów, w tym procedura kodowania prac, wyłaniania Laureatów 

oraz przekazywanie nagród przewidzianych w Regulaminie, wymagają przetwarzania danych 

osobowych Nauczycieli oraz Autorów wyróżnionych prac, w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych. Ilość pozyskiwanych danych została jednak ograniczona 

do minimum oraz poparta niezbędnymi dokumentami i zgodami. Zagadnienia związane z 

RODO szczegółowo omawia paragraf 6 niniejszego Regulaminu. 

2. Ze względu na sytuację epidemiczną oraz wykluczenie kosztów wysyłki wszystkie prace 

plastyczne będą przesyłane elektronicznie w postaci ich cyfrowej kopii (zdjęcia). W tym celu na 

stronie internetowej Organizatora został utworzony specjalny Formularz Przesłania Prac. 

Formularz znajduje się pod adresem dlaprzyrody.org.pl/konkurs. 

Instrukcje dotyczące wypełnienia Formularza znajdują się pod ww. adresem. 

Instrukcję przesyłania prac zawiera załącznik nr 2 Regulaminu. 

3. Za przesłanie prac konkursowych odpowiada wskazany przez Szkołę Podstawową Nauczyciel 

(np. edukacji wczesnoszkolnej, przyrody, biologii, plastyki).  

4. W pierwszym etapie, prace konkursowe nie będą opatrywane jakimikolwiek informacjami 

umożliwiającymi identyfikację Uczestnika, w tym jego danymi osobowymi. Zapewni to również 

pełną bezstronność w procesie oceny prac. Dane zbierane w Formularzu (imię Nauczyciela, 

dane Szkoły, adres e-mail Nauczyciela, kategoria wiekowa) umożliwią zakodowanie prac, co 

pozwoli na późniejszą identyfikację Laureata Konkursu. 

5. W przypadku nagrodzenia/wyróżnienia pracy plastycznej (wybranych zostanie 12 prac) 

Nauczyciel zostanie powiadomiony o tym fakcie drogą elektroniczną. Załącznikiem wiadomości 

będzie zdjęcie ww. pracy. 

6. W ostatnim etapie Nauczyciel przekaże Organizatorowi (drogą e-mailową) imię i nazwisko 

autora wybranej pracy niezbędne do ogłoszenia wyników Konkursu oraz przekazania nagród. 

7. Przekazanie danych Autora Organizatorowi poprzedzone będzie wyrażeniem na to zgody przez 

Rodzica (Opiekuna Prawnego) Uczestnika.  
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8. Ilość prac przesłanych z danej Szkoły Podstawowej do Organizatora nie jest limitowana. 

9. Termin wysłania elektronicznej wersji pracy (zdjęcie) upływa w dniu 6 listopada 2020 roku. 

Wysłanie pracy plastycznej jest możliwe tylko poprzez elektroniczny Formularz dostępny na 

stronie internetowej dlaprzyrody.org.pl/konkurs. Prace nadesłane po tym terminie nie będą 

oceniane. 

10. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 16 listopada 2020 roku. 

11. Po rozstrzygnięciu konkursu Organizator poinformuje przedstawicieli Szkoły i poprosi o 

przesłanie oryginałów prac. W związku z powyższym Nauczyciele odpowiedzialni za Konkurs w 

danej Szkole proszeni są o przechowanie prac plastycznych do czasu rozstrzygnięcia Konkursu. 

§ 4 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD UCZESTNIKOM 

1. Wyłonienie Laureatów Konkursu odbędzie się w procesie dwuetapowym. 

2. W pierwszym etapie członkowie Zarządu Fundacji Dla Przyrody dokonają wyboru 90 

nadesłanych prac (po 30 w każdej kategorii wiekowej).  

3. Do drugiego etapu oceny prac zostaną zaproszone Osoby reprezentujące organy administracji 

państwowej, firmy i organizacje aktywnie zajmujących się ochroną przyrody oraz edukacją 

przyrodniczą na obszarze Lubelszczyzny („Komisja Konkursowa”). 

4. Organizator przewiduje nagrodzenie czterech prac w każdej kategorii wiekowej (miejsce 

pierwsze, drugie, trzecie i wyróżnienie). 

5. Z przeprowadzonej oceny zostanie przygotowany protokół podpisany przez przewodniczącego 

komisji konkursowej. Protokół będzie przechowywany w siedzibie Organizatora. 

6. Prace oceniane będą według następujących kryteriów: 

a) oryginalność wyboru przedstawionego gatunku,  

b) walory artystyczne i estetyka pracy; 

c) zgodność pracy z tematem konkursu; 
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7. Autorom 90 wybranych w pierwszym etapie prac zostanie dostarczona drukowana wersja 

albumu edukacyjnego „Rzadkie i ginące gatunki zwierząt Lubelszczyzny” (album zostanie 

wysłany do Szkoły Uczestnika konkursu).  

8. Do wszystkich Szkół biorących udział w Konkursie dostarczona będzie wersja elektroniczna 

albumu edukacyjnego „Rzadkie i ginące gatunki zwierząt Lubelszczyzny”. 

9. Dwanaście nagrodzonych i wyróżnionych prac (miejsca pierwsze, drugie i trzecie oraz 

wyróżnienia z każdej kategorii wiekowej) zostanie zaprezentowane podczas wystawy online, na 

stronie internetowej dla Fundacji dla Przyrody (dlaprzyrody.org.pl) oraz na profilu Facebook 

Fundacji dla Przyrody. Wystawa zostanie zorganizowana w terminie do dnia 30 listopada 2020 

roku. Planowana jest też wystawa stacjonarna, podczas której zostanie zaprezentowanych 12 

prac laureatów oraz prace stworzone do albumu w formie edukacyjnej. Wystawa stacjonarna 

uzależniona będzie od sytuacji epidemicznej. 

10. Przewiduje się że 12 wyróżnionych prac zostanie wykorzystanych do przygotowania 

kalendarza przyrodniczego na 2021 rok. Projekt i druk kalendarza jest uwarunkowany 

uzyskaniem dodatkowego finansowania od sponsorów. 

§ 5 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Przekazanie pracy plastycznej na Konkurs jest równoznaczne ze złożeniem przez Opiekuna 

prawnego Autora pracy oświadczenia, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do 

przekazanej pracy oraz udzieleniem przez Opiekuna prawnego Autora pracy Organizatorowi 

nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji wyłącznej na wykorzystanie pracy 

konkursowej na następujących polach eksploatacji: 

- druk lub powielenie w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie; 

- upublicznienie lub używanie w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się 

do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM, 

wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera); 

- prezentowanie prac na wystawach pozostających w związku z celami Konkursu, o których 

mowa w § 4 ust. 6 Regulaminu oraz zgoda na ich pierwsze publiczne wykorzystanie. 
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§ 6 

Zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO. 

 

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Ustawie 

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

2. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników, laureatów i wyróżnionych 

jest Fundacja Dla Przyrody z siedzibą w Lublinie (20-147, Al. Spółdzielczości Pracy 36). 

3. Inspektorem ochrony danych powołanym przez Administratora jest Michał Stepuch, 

nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się 

za pośrednictwem adresu e-mail: michal.stepuch@dlaprzyrody.org.pl 

4. Dane osobowe Nauczyciela będą przetwarzane w celu identyfikacji Laureata konkursu oraz 

komunikacji pomiędzy organizatorem a Nauczycielem. Przetwarzanie danych Nauczyciela 

będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu przez niego zgody, poprzez zatwierdzenie formularza 

on-line.  

5. Dane osobowe Laureatów (12 osób) będą przetwarzane w celu ogłoszenia listy Laureatów 

konkursu plastycznego „Rzadkie i ginące gatunki zwierząt Lubelszczyzny”. Nauczyciel będzie 

proszony o kontakt z opiekunem prawnym Laureata (np. poprzez dziennik elektroniczny) w celu 

uzyskania jego zgody na przekazanie danych Laureata Organizatorowi. Formą uzyskania zgody 

będzie zatwierdzenie przez Opiekuna formularza on-line umieszczonego na stronie Fundacji Dla 

Przyrody. Komunikacja w tym zakresie, pomiędzy Organizatorem a Nauczycielem, będzie 

odbywała się poprzez pocztę elektroniczną. 

6. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów. 

7. Uczestnikom konkursu (ich opiekunom prawnym), którzy wyrażają zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem 

przepisów prawa, przysługuje prawo do: 

a) sprostowania danych, 

b) ograniczenia przetwarzania danych, 

c) wniesienia sprzeciwu, 

d) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

8. Uczestnikom Konkursu (ich Opiekunom Prawnym) przysługuje prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

mailto:michal.stepuch@dlaprzyrody.org.pl
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9. Podanie danych osobowych Nauczyciela ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do 

udziału w konkursie.  

10. Podanie danych osobowych Laureata ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do 

publicznego przekazania informacji o Laureatach podczas wystawy on-line oraz przekazania 

nagrody. 

11. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

12. Organizator będzie zbierał od uczestników (zarówno Nauczycieli jak i Laureatów) 

następujące dane: 

a) imię i nazwisko, 

b) adres e-mail 

b) nazwę i adres szkoły oraz klasę uczestnika, 

13. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie 

do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych 

osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz 

charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób 

fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. 

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie 

i jego publikacja na stronie internetowej Organizatora dlaprzyrody.org.pl oznacza jego 

udostępnienie wszystkim zainteresowanym. 

2. Wzięcie udziału w Konkursie i przekazanie pracy na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją 

postanowień Regulaminu i zasad w nim zawartych. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) zmiany postanowień Regulaminu, w tym w odniesieniu do zasad i warunków uczestnictwa 

w Konkursie, w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających 

wpływ na organizowanie Konkursu. Zmienione postanowienia Regulaminu obowiązują od 
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chwili ich opublikowania na stronie internetowej Organizatora dlaprzyrody.org.pl, z tym, że 

nie mogą one naruszać praw nabytych przez Uczestników; 

b) odstąpienia od organizowania Konkursu bądź odwołania Konkursu bez podania przyczyny; 

c) nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac; 

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu. 

Informacje w powyższych kwestiach, w tym zmiany wprowadzone do Regulaminu, będą 

publikowane wyłącznie na stronie internetowej Organizatora.dlaprzyrody.org.pl. 

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy 

prawa polskiego, w tym odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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ZAŁĄCZNIK 1 

LISTA RZADKICH I GINĄCYCH GATUNKÓW ZWIERZĄT LUBELSZCZYZNY. 

OWADY 

ŁĄTKA OZDOBNA Coenagrion 

ornatum  

BEZSZCZĘKOWCE 

MINÓG STRUMIENIOWY 

Lampetra planeri 

RYBY 

STRZEBLA BŁOTNA 

Eupallasella percnurus 

 

PISKORZ Misgurnus fossilis 

PŁAZY 

TRASZKA GRZEBIENIASTA 

Triturus cristatus 

GADY 

GNIEWOSZ PLAMISTY 

Coronella austriaca 

 

ŻÓŁW BŁOTNY Emys 

orbicularis 

 

PTAKI 

PODGORZAŁKA Aythya nyroca  

GŁUSZEC Tetrao urogallus 

OSTRYGOJAD Haematopus 

ostralegus 

KULIK WIELKI Numenius arquata 

DUBELT Gallinago media 

RYBITWA BIAŁOCZELNA Sternula 

albifrons 

RYBITWA BIAŁOWĄSA Chlidonias 

hybridus 

RYBITWA BIAŁOSKRZYDŁA 

Chlidonias leucopterus 

BĄK (ZWYCZAJNY)Botaurus 

stellaris 

GADOŻER Circaetus gallicus 

ORLIK KRZYKLIWYAquila 

pomarina 

ORLIK GRUBODZIOBYClanga 

clanga 

ORZEŁEK Hieraaetus pennatus 

SÓWECZKA Glaucidium 

passerinum 

WŁOCHATKA Aegolius funereus 

USZATKA BŁOTNA Asio flammeus 

PUSZCZYK URALSKI Strix 

uralensis 

PUSZCZYK MSZARNY Strix 

nebulosa 

PUCHACZ Bubo bubo 

DZIĘCIOŁ BIAŁOGRZBIETY 

Dendrocopos leucotos 

SOKÓŁ WĘDROWNY Falco 

peregrinus 

WODNICZKA Acrocephalus 

paludicola 

PODRÓŻNICZEK Luscinia svecica 

SSAKI 

NOCEK BECHSTEINA Myotis 

bechsteinii 

NOCEK ŁYDKOWŁOSY Myotis 

dasycneme 

SMUŻKA STEPOWA Sicista subtilis 

SUSEŁ PEREŁKOWANY 

Spermophilus suslicus 

CHOMIK EUROPEJSKI Cricetus 

cricetus 

KOSZATKA Dryomys nitedula 

POPIELICA SZARA Glis glis 

TCHÓRZ STEPOWY Mustela 

eversmanni 

RYŚ EUROAZJATYCKI Lynx lynx 

WILK SZARYCanis lupus 
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ZALĄCZNIK 2 

Zasady wysyłania prac konkursowych 

Drogi Nauczycielu, prace Twoich uczniów prześlesz do konkursu za pomocą swojego telefonu 

(smartfon) lub komputera. 

Wykorzystanie telefonu wydaje się wygodniejsze, ponieważ z jego użyciem możesz zarówno 

zrobić zdjęcia prac, jak i przesłać je. Do przesłania prac służy poniższy formularz. Wysyłając 

prace z telefonu nie ponosisz żadnych opłat, nie zmniejsza się również Twój miesięczny limit 

danych komórkowych. Poniższy formularz został przetestowany zarówno na urządzeniach z 

systemem Android (np. Samsung, Xiaiomi, Huawei itd.) jak i iOS (iPhone). 

Jak przygotować prace i przesłać je Organizatorowi konkursu? 

1. Podziel rysunki na kategorie wiekowe (klasy 0-II, II-IV, VII-VIII). 

2. Swoim telefonem wykonaj zdjęcia wszystkich prac. 

Zadbaj proszę o dobrą jakość zdjęć, poprzez dobre oświetlenie rysunków. Najlepiej będzie, 

jeśli wykorzystasz padające z okna równomierne światło dzienne. 

Zawsze warto również zadbać o przeczyszczenie obiektywu telefonu miękką tkaniną 

bawełnianą. 

Proponujemy wykadrować zdjęcie tak, żeby fotografowana praca zajmowała cały ekran, 

poprzez przybliżenie lub oddalenie telefonu od rysunku. 

3. Po wykonaniu zdjęć prac, w przeglądarce internetowej telefonu (np. Chrome, Firefox, Opera, 

Safari) przejdź na stronę formularza, wpisując adres dlaprzyrody.org.pl/konkurs 

4. Wypełnij formularz zgodnie z zawartymi w nim poleceniami. Możliwe jest przesłanie zdjęć w 

każdej kategorii lub tylko w jednej, lub dwóch. 

5. Po zatwierdzeniu formularza poprzez kliknięcie przycisku "Prześlij formularz i prace", 

odczekaj aż pojawi się komunikat potwierdzający poprawne przesłanie prac. 

6. Dodatkowo na podany adres e-mail otrzymasz potwierdzenie przesłania prac i wzięcia 

udziału w konkursie. 

 


