Regulamin Konkursu projektowego dla szkół
pn.: „Od polskiego wybrzeża Bałtyku po węgierską pusztę”
realizowanego w ramach projektu edukacyjnego
pn.: „Ochrona Przyrody Bez Granic - Kluby Przyjaciół Parków Narodowych”
w roku szkolnym 2022 - 2023

Rozdział I
INFORMACJE OGÓLNE

§1
1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji projektu edukacyjnego pn. „Kluby Przyjaciół Parków
Narodowych” oraz konkursów w ramach tego projektu.
2. Organizatorem projektu i konkursu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej,
z siedzibą w Warszawie, 00-814 Warszawa, ul. Miedziana 3a, zwana dalej Organizatorem.
3. Działania projektowe i konkursowe są realizowane we współpracy i w partnerstwie z Wolińskim
Parkiem Narodowym oraz Parkiem Narodowym Puszty Węgierskiej (Hortobagy Nemzeti Park).
4. Harmonogram realizacji projektu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§2
1. Projekt edukacyjny jest adresowany do uczniów klas VI - VII, uczęszczających do szkół
zlokalizowanych w miejscowościach do 40 tys. mieszkańców (z wyjątkiem miasta Świnoujście) w
gminach położonych w granicach Wolińskiego Parku Narodowego, graniczących z Parkiem lub
położonych w jego pobliżu. Wykaz szkół, w których może być realizowany projekt stanowi załącznik
nr 2 do niniejszego regulaminu.
2. W projekcie edukacyjnym może wziąć udział dowolna liczba uczniów. Na potrzeby realizacji zadań
projektowych uczniowie tworzą zespoły trzyosobowe. Zespoły projektowe mogą tworzyć
uczniowie różnych klas i w różnym wieku.
3. Nadzór nad działaniami projektowymi uczniów sprawuje nauczyciel. Do zadań nauczyciela należy
m.in.:
a. wsparcie merytoryczne, organizacja pracy oraz wyznaczenie zadań uczniom/zespołom oraz
udzielanie im pomocy na każdym etapie konkursu,
b. zebranie oświadczeń/zgód na przetwarzanie danych osobowych,
c. przesłanie do oceny zadań z poszczególnych etapów, bieżący nadzór nad realizacją zadań i
harmonogramem,
d. pomoc w organizacji wizyty w parku zespołów startujących w projekcie (II etap konkursu testu wiedzy, III etap - wycieczka do parku),
e. udział w wyjeździe studyjno – edukacyjnym do parku partnerskiego w przypadku
zakwalifikowania szkoły do udziału w wyjeździe, pomoc w organizacji wizyty w parku zespołów
startujących w projekcie.
f. aktywny udział w przygotowaniu wizyty w swoim kraju i udział w zajęciach edukacyjnych.
4. Zgłoszenie zespołów oraz nauczyciela jest zdaniem szkoły.
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5. W przypadku większej liczby uczniów i grup chętnych do udziału w projekcie szkoła może zgłosić
więcej niż jednego nauczyciela, przy czym jest wymagane, aby jeden nauczyciel opiekował się
maksymalnie 2 zespołami.
Rozdział II
CEL PROJEKTU

§3
1. Postawy lokalnych społeczności mają kluczowe znaczenie dla sprawnego funkcjonowania
obszarów chronionych, a aprobata dla działalności parku ze strony mieszkańców sprzyja właściwej
realizacji ich celów ochronnych. Brak zrozumienia dla funkcji i działalności parku przekłada się
natomiast na obojętność, brak zaangażowania w działania parku, a czasami wrogość części
społeczności lokalnej.
2. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy przyrodniczej oraz szerokie angażowanie młodzieży
z terenów wokół parku w działania na rzecz parku służące budowaniu pozytywnego postrzegania
roli i zadań parku w społeczności lokalnej.
W oparciu o młodzież biorącą w konkursie zaczną działać na terenie parku Kluby Przyjaciół.
3. Cele projektu są realizowane w trzech etapach konkursowych:
I etap:
II etap:

zrealizowanie 4 założonych zadań teoretyczno-praktycznych,
poszerzenie wiedzy o własnym Parku Narodowym i partnerskim Parku Narodowym
oraz wiedzy o wybranych postaciach z wspólnej historii Polski i Węgier (odpowiednio
o: Wolińskim Parku Narodowym i Hortobagy Nemzeti Park, postaci Wacława Felczaka).
Sprawdzian - test wiedzy składający się z 30 pytań (17 pytań o parku rodzimym, 10
pytań o parku partnerskim, 3 pytania o postaci historycznej) zostanie przeprowadzony
na terenie parku, w Muzeum Przyrodniczym WPN .
III etap: realizacja zadania projektowego, adresowanego do społeczności szkolnej.
4. Organizator, we współpracy z partnerami przygotuje szczegółowy opis zadań do wykonania
w ramach konkursu, o którym mowa w ust. 3 i udostępnia je szkołom z chwilą zapoczątkowania
realizacji poszczególnych etapów konkursu, zgodnie z harmonogramem, przy czym:
a) Etap II – test wiedzy jest przeprowadzany w Centrum Edukacyjno – Muzealnym w
Międzyzdrojach w terminie wynikającym z haromonogramu.
b) W etapie I i III zadania zostaną przesłane do szkół drogą elektroniczną.

Rozdział III
WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE

§4
1. Warunkiem udziału w Projekcie jest nadesłanie w terminie do dnia 02.12.2022 r. zgłoszenia
konkursowego.
2. Zgłoszenie zawiera w szczególności:
a) liczbę i skład trzyosobowych zespołów uczestniczących w projekcie,
b) nazwiska nauczycieli/opiekunów uczniów,
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

c) oświadczenie o zapoznaniu się z wymogami regulaminu oraz zobowiązanie do zrealizowania
wszystkich działań wynikających z projektu.
Wzór zgłoszenia konkursowego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
Jedna szkoła może zgłosić do projektu dowolną liczbę zespołów.
Warunkiem zgłoszenia jest załączenie wszystkich wymaganych załączników.
W trakcie trwania konkursu skład zgłoszonego zespołu nie może ulec zmianie. W indywidualnych
przypadkach losowych Organizator może wyrazić zgodę na uzupełnienie składu zespołu.
Jeden uczeń może być członkiem tylko jednego zespołu.
Laureaci konkursu z poprzedniej edycji nie mogą brać udziału w konkursie.
Językiem roboczym konkursu jest język polski, ale materiały informacyjne o parku partnerskim
mogą być dostępne w języku angielskim. Językiem komunikacyjnym na obozie będzie język
angielski. Podczas obozu będzie dodatkowo zapewniony tłumacz polsko – węgierski.

Rozdział IV
KONKURSY, KOMISJA KONKURSOWA, NAGRODY
§5
1. W celu promocji projektu oraz zwiększenia zaangażowania uczniów w działania konkursowe
postanawia się, że wszystkie działania będą podlegały ocenie wg określonych kryteriów.
2. Kryteria oceny każdego z etapów zostaną podane wraz z zdaniami konkursowymi. Łączna liczba
punktów rozkłada się następująco:
− I etap – 40% punktów
− II etap – 20% punktów
− III etap – 40% punktów.
3. Do II i III etapu z danej szkoły są kwalifikowane wszystkie zespoły.
4. Prace nadesłane po terminie w każdym etapie otrzymują zero punktów w danym etapie.
5. Materiały projektowe użyte/wykorzystane w poprzedniej edycji projektu nie mogą być ponownie
wykorzystane w kolejnych edycjach.
6. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwa komisja konkursowa, składająca się od 3 do 5
osób, powołana przez Dyrektora Parku.
7. Decyzje Komisji Konkursowej są wiążące, ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

§6
1. Główną nagrodą w konkursie jest 10 - 7 - dniowy pobyt studyjno – edukacyjny w miejscu wybranym
przez organizatora dla trzech zespołów (wraz z opiekunami), które uzyskały najwyższą liczbę
punktów. Organizator zastrzega prawo organizacji obozu w jednym terminie; będzie on
przeprowadzony po 20 sierpnia 2023r.
2. Sześć szkół, z których zespoły uzyskały najwyższą liczbę punktów otrzymuje nagrody rzeczowe do
wysokości do 1.500 zł, stanowiące wyposażenie szkoły związane z edukacją przyrodniczą.
3. Uczniowie biorący udział w konkursie oraz ich opiekunowie zostaną zaproszeni na piknik oraz
otrzymają pamiątkowe upominki.
4. W ramach nagrody głównej Organizator zapewnia:
a. sfinansowanie kosztów dojazdu
b. nocleg i wyżywienie
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c. transport lokalny
d. program edukacyjny realizowany przez pracowników edukacyjnych parku.
5. Uczestnicy wyjazdu zobowiązani są do posiadania dowodu tożsamości, ubezpieczenia na czas
wyjazdu za granicę oraz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).
6. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych wyróżnień za szczególne
osiągnięcia projektowe.
7. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub nagrody rzeczowe.
Wyjątek może stanowić sytuacja, w której organizator nie będzie miał możliwości organizacji
obozu. O formie nagrody decyduje wyłącznie organizator.

Rozdział V
PRAWA AUTORSKIE ORAZ PUBLIKACJA DANYCH AUTORÓW
§7
1. Autorzy nagrodzonych lub wyróżnionych projektów wyrażają zgodę na wielokrotne, nieodpłatne,
nieograniczone czasowo i nieograniczone terytorialnie wykorzystywanie prac przez Organizatora
oraz jego partnerów, w ramach jego działań informacyjnych oraz promocyjnych, związanych
z ogólną działalnością Organizatora i jego partnerów, na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotniania prac przy zastosowaniu technik cyfrowych oraz komputerowych,
b) wprowadzenie do pamięci dowolnej liczby komputerów,
c) wyświetlanie, odtwarzanie, oraz rozpowszechnianie poprzez publiczne udostępnianie
utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym.
2. Autorzy zobowiązują się do niewykonywania osobistych praw autorskich, a w szczególności praw
do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworów publiczności oraz praw do nadzoru nad
sposobem korzystania z utworów.
3. Organizator niezwłocznie poinformuje autorów, których prace/projekty zostały opublikowane,
o skierowaniu przez osoby trzecie ewentualnych roszczeń do prac/projektów lub ich części.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

2.
3.

4.
5.
6.

§8
Uczestnicy projektu wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych osobowych (imienia i nazwiska)
na stronie internetowej Organizatora: www.efrwp.pl oraz stronach partnerów: www.wolinpn.pl
i http://www.hnp.hu/hu.
Przystąpienie do projektu jest uznane za akceptację przez uczestnika niniejszego regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo, w uzgodnieniu z partnerami, do zmiany niniejszego
regulaminu. Nowy regulamin obowiązuje od momentu opublikowania na stronie internetowej
www.efrwp.pl oraz każdego ze współpracujących parków narodowych.
Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, decyzję podejmuje Organizator.
Pytania dotyczące projektu i konkursu należy kierować na adres e-mail: e.lorent@wolinpn.pl, tel.
91 386 49 93, kom. 609 002 329.
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Załączniki:
1.
2.
3.
4.

Harmonogram realizacji konkursu.
Lista szkół/gmin uprawnionych do udziału w konkursie.
Formularz zgłoszeniowy.
Oświadczenie nauczyciela o zapoznaniu się z regulaminem, wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych i przekazaniu praw autorskich osobowych.
5. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna.
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Załącznik nr 1

Harmonogram realizacji konkursu
pn.: „Od polskiego wybrzeża Bałtyku po węgierską pusztę”
realizowanego w ramach projektu edukacyjnego
pn.: „Ochrona Przyrody Bez Granic - Kluby Przyjaciół Parków Narodowych”
w roku szkolnym 2022/2023.

1. Ogłoszenie konkursu – 18.11.2022r.
2. Termin składania zgłoszenia szkoły : 02 grudnia 2022 r.
3. Przesłanie do szkół materiałów do przygotowania się do konkursu : 05 grudnia 2022 r. (w wersji
elektronicznej i zamieszczenie na stronach parku )
4. Wysłanie do szkół zadań I etapu : 05 grudnia 2022 r.
5. Termin odsyłania prac z I etapu do WPN : 17 lutego 2023 r.
6. Wysłanie do szkół informacji o miejscu i terminie pisania etapu II - testu: 10 lutego 2023 r.
7. Pisanie II etapu konkursu : 02 marca 2023 r.
8. Ogłoszenie wyników II. etapu : 08 marca 2023 r.
9. Wysłanie do szkół zadań III etapu : 03 marca 2023 r.
10. Termin wykonania zadań z III etapu do 21 kwietnia 2023 r.
11. Termin odsyłania zadań z III etapu do WPN : 27 kwietnia 2023 r.
12. Ogłoszenie wyników konkursu ( dla drużyn, które ukończyły I,II,III etap): 07 – 12 maja 2023r.
13. Uroczyste zakończenie projektu – piknik, połączony z Europejskim Dniem Parków
Narodowych: 24 maja 2023r. ( termin może ulec zmianie).
14. Szacowany czas przeprowadzenia obozu: po 20 sierpnia 2023r.
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Załącznik nr 2
Lista szkół/gmin uprawnionych do udziału w konkursie
pn.: „Od polskiego wybrzeża Bałtyku po węgierską pusztę”
realizowanego w ramach projektu edukacyjnego
pn.: „Ochrona Przyrody Bez Granic - Kluby Przyjaciół Parków Narodowych”.

Gmina Międzyzdroje
1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyzdrojach, ul. Leśna 17, 72-500 Międzyzdroje
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy, ul. Jodłowa 3 Wapnica, 72-500 Miedzyzdroje
Gmina Dziwnów
3. Szkoła Podstawowa w Dziwnowie, ul. Mickiewicza 27, 72-420 Dziwnów
Gmina Świerzno
4. Szkoła Podstawowa w Stuchowie, Stuchowo 51, 72 - 405 Świerzno
5. Szkoła Podstawowa w Świerznie, Świerzno 23, 72 - 405 Świerzno
Gmina Wolin
6. Społeczna Szkoła Podstawowa w Ładzinie, 72-518 Ładzin 56
7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Koniewie, Koniewo 89, 72-510 Wolin
8. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dargobądzu, Dargobądz 89, 72-510 Wolin
9. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołczewie, ul. Zwycięstwa 3, 72-514 Kołczewo
10. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolinie, ul. Spokojna 1, 72-510 Wolin
11. Publiczna Szkoła Podstawowa w Troszynie, 72-511 Troszyn 15
Gmina Kamień Pomorski
12. Szkoła Podstawowa nr 1, Plac Katedralny 5, 72-400 Kamień Pomorski
13. Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Wolińska 9, 72-400 Kamień Pomorski
14. Szkoła Podstawowa w Jarszewie, Jarszewo 32, 72-400 Kamień Pomorski
15. Szkoła Podstawowa we Wrzosowie, Wrzosowo 37, 72-400 Kamień Pomorski
Gmina Golczewo
16. Szkoła Podstawowa w Wysokiej Kamieńskiej, ul. Szkolna 5, 72-410 Golczewo
17. Zespół Szkół Publicznych w Golczewie, ul. Szkolna 2, 72-410 Golczewo
Świnoujście
18. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mjr. Henryka Sucharskiego, ul. Białoruska 2, 72-602 Świnoujście
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19. Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Sąsiedzka 13 A, 72-605 Świnoujście
20. Społeczne Towarzystwo Szkoły Gimnazjalnej, ul. Jana Matejki 35,72-600 Świnoujście
21. Szkoła Podstawowa Fundacji Logos, ul. Grunwaldzka 47, 72-600 Świnoujście
22. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej Rp, ul. Gabriela Narutowicza 10, 72-600
Świnoujście
23. Szkoła Podstawowa nr 4 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Kpt.Ż.W. Mamerta Stankiewicza, ul.
Szkolna 1,72-600 Świnoujście
24. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I, ul. Stanisława Staszica 17,72-600 Świnoujście
25. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II, ul. Sąsiedzka 13a,72-605 Świnoujście
Przybiernów
26. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika, ul. Mieszka I 1, 72-121 Czarnogłowy
27. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybiernowie, ul. Kościuszki 16, 72-110 Przybiernów
Stepnica
28.Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu,ul. Niepodległości 9, 72-111
Żarnowo
29.Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Konstantego Maciejewicza,ul. Krzywoustego 4, 72-112 Stepnica
Karnice
30. Zespół Szkół Publicznych w Karnicach, ul. Szkolna 13, 72-343 Karnice
31. Publiczna Szkoła Podstawowa w Paprotnie, Paprotno 28, 72-342 Cerkwica
32. Szkoła Podstawowa w Cerkwicy, ul. Szkolna 7, 72-342 Cerkwica
Rewal
33. Szkoła Podstawowa im. Konstantego Maciejewicza, ul. Szkolna 1, 72-344 Rewal
34. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy, Gostyń 5, 72-405 Gostyń
35. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, ul. Kościuszki 2, 72-346 Pobierowo
36. Szkoła Podstawowa im. Leonida Teligi,ul. Szczecińska 6, 72 – 350 Niechorze

Trzebiatów
37. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kochanowskiego, ul. Kamieniecka 16, 72-320 Trzebiatów
38. Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Armii Wojska Polskiego,ul. Długa 11,72-320 Trzebiatów
39. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi, Tysiąclecia 32, 72-330 Mrzeżyno
Goleniów
40. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krępsku, ul. Szkolna 2, 72-113 Krępsko
41. Szkoła Podstawowa w Białuniu, ul. Sielankowa 4, 72-100 Białuń
42. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich, ul. Kilińskiego 11, 72-100 Goleniów
43. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza, 72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 14
44. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bolesława Chrobrego, ul. Szczecińska 36, 72-100 Goleniów
45. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego ul. C. K. Norwida 1
72-100 Goleniów
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46. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Goleniowie, ul. Jodłowa 33 , 72-100 Goleniów
47. Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie, Drzonowo 13, 78-133 Drzonowo
48. Szkoła Podstawowa im. prof. Wiesława Grochowskiego,ul. Piastowska 11, 72-123 Kliniska Wielkie
49.Szkoła Podstawowa im. Joanny Kulmowej, Komarowo 8, 72-105 Lubczyna
50. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krępsku, ul. Szkolna 2, 72-100 Goleniów
51.Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Lipowa 14, 72-105 Lubczyna
52. Zespół Szkół Publicznych w Białuniu,ul. Sielankowa 4, Białuń, 72-100 Goleniów
53.Zespół Szkół Publicznych im. Lotników Polskich w Mostach, 72-132 Mosty 4
Gmina Gryfice
54.Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II,Trzygłów 24,72-300 Gryfice
55.Szkoła Podstawowa,Prusinowo 10,72-300 Gryfice
56.Szkoła Podstawowa,Górzyca 20,72-300 Gryfice
57.Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju,ul. Rodziewiczówny 6,72-300 Gryfice
58.Szkoła Podstawowa nr 4 im. I Samodzielnej Warszawskiej Brygady Kawalerii,ul. Sienkiewicza 10
72-300 Gryfice
Gmina Płoty
59. Szkoła Podstawowa nr 1, ul. I Armii Wojska Polskiego 17, 72-310 Płoty
60. Szkoła Podstawowa nr 2,ul. Stefana Batorego 15, 72-310 Płoty
61.Szkoła Podstawowa w Wicimicach z siedzibą w Modlimowie,72-310 Modlimowo
62.Szkoła Podstawowa w Mechowie,72-310 Mechowo
Gmina Nowogard
63. Szkoła Podstawowa nr 1,ul. Wojska Polskiego 67,72-200 Nowogard
64. Szkoła Podstawowa nr 2,ul. Żeromskiego 5,72-200 Nowogard
65. Szkoła Podstawowa nr 3,ul. Boh. Warszawy 78,72-200 Nowogard
66. Szkoła Podstawowa nr 4,ul. Gen. Bema 41,72-200 Nowogard
67. Szkoła Podstawowa w Błotnie,72-200 Nowogard
68. Szkoła Podstawowa w Długołęce,72-200 Nowogard
69. Szkoła Podstawowa w Orzechowie,72-200 Nowogard
70. Szkoła Podstawowa w Strzelewie,72-200 Nowogard
71. Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie,72-200 Nowogard
72. Szkoła Podstawowa w Żabowie,72-200 Nowogard
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Załącznik nr 3

Ochrona Przyrody Bez Granic
- Klub Przyjaciół Parków Narodowych Zostań i Ty członkiem Klubu Przyjaciół Parków Narodowych!
Formularz rejestracyjny międzynarodowego konkursu pt.
„Od polskiego wybrzeża Bałtyku po węgierską pusztę”
Konkurs ogłaszają: Europejski Fundusz Rozwoju wsi Polskiej, Woliński Park Narodowy, Dyrekcja Parku
Narodowego Hortobágy.

Instytucja wysyłająca (szkoła, inna organizacja): …………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………...
Nazwa zespołu: …………………………………………………...………………..……………………………………………..………..
Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego:
………………………………………………………..……………………………………………………..……………………………………….
Kontakt do nauczyciela przygotowującego ( telefon, email ):
……………………………………………………………………………………………………………..………….…………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..
Dane członków Klubu Przyjaciół Parków Narodowych (3 osoby):
Nazwisko i imię

Data urodzenia

Klasa

1.
2.
3.

Osoby startujące w konkursie przyjmują do wiadomości, że 3 zespoły z danego kraju, wygrywające
konkurs w 3 etapach oraz ich opiekunowie, latem 2023 roku uczestniczą w 7 - 10 -dniowej
zagranicznej podróży studyjno-edukacyjnej.
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Do uczestniczenia w konkursie niezbędna jest znajomość języka angielskiego na poziomie
komunikatywnym. Językiem roboczym podczas podróży studyjno-edukacyjnej jest język angielski.
Formularz należy wypełnić drukowanymi literami.
Wypełnione i podpisane formularze rejestracyjne należy przesłać w formacie PDF na adres e-mailowy:
e.lorent@wolinpn.pl lub dostarczyć do Dyrekcji Wolińskiego Parku Narodowego, Grodno 1, 72 – 500
Międzyzdroje, w godz. 7.00 – 15.00.
Termin nadesłania formularzy rejestracyjnych: 02 grudnia 2022r.
Ewentualne zmiany danych zarejestrowanych zespołów mogą być dokonywane 5 grudnia 2022 roku,
zmiany nadesłane w późniejszym terminie nie zostaną przyjęte, podstawą będzie stan zgłoszony jako
ostatni.
Informacja: : Pytania dotyczące konkursu należy skierować do E. Lorent na adres email:
e.lorent@wolinpn.pl lub tel. 91 386 49 93,kom. 609 002 329,
Wyszczególnienie obowiązkowych załączników:
Oświadczenie rodzica/opiekuna w sprawie ochrony danych osobowych (RODO)

Kontrola (X)

Oświadczenie nauczyciela przygotowującego w sprawie ochrony danych
osobowych (RODO)

Miejscowość, data:

Pieczęć:

Podpis Dyrektora:

………………………………

………………………………

………………………………
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Załącznik nr 4
OŚWIADCZENIE
O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM, WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
I PRZEKAZANIU PRAW AUTORSKICH
W związku z przystąpieniem do Konkursu pn. „Od polskiego wybrzeża Bałtyku po węgierską pusztę” organizowanego przez
Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z HNP i WPN, ja niżej podpisany/a oświadczam, iż:
Zapoznałem(am) się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki;

……………………………………………
Podpis nauczyciela

……………………………………………
Podpis dyrektora szkoły

Udzielam organizatorom Konkursu nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji na zamieszczenie
pracy na stronach internetowych Europejskiego Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz WPN i HNP na wszelkich innych polach
eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 29
kwietnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 666) z późn. zm. oraz do wykonywania autorskich praw zależnych. Z chwilą dostarczenia
pracy konkursowej do organizatora Konkursu na Organizatora przechodzi prawo własności do przysłanych materiałów. Praca
jest wynikiem oryginalnej twórczości i nie narusza praw osób trzecich.

……………………………………………
Podpis nauczyciela
1)
2)

3)

4)
5)

6)
7)
8)

……………………………………………
Podpis dyrektora szkoły

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu moich danych osobowych zawartych w formularzu
zgłoszenia do konkursu przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz WNP i HNP.
Administratorami zwanymi łącznie współadministratorami danych osobowych są:
a) Fundacja „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” z siedzibą w Warszawie i adresem:
ul. Miedziana 3A, 00-814 Warszawa, KRS 0000017557, NIP 118-01-31-708, REGON 002162847,
b) Woliński Park Narodowy z siedzibą w Międzyzdrojach i adresem: Grodno 1, 72-500 Międzyzdroje,
Nip: 9860238579, Regon: 321169472
c) Hortobagi Nemzeti Park 4024 Debrecen, Sumen u. 2. Phone: +36 52 529 920,e-mail: hnp@hnp.hu.
Celem zbierania danych jest udział w projekcie pn. „Ochrona Przyrody Bez Granic - Klub Przyjaciół Parków
Narodowych” i konkursie „Od polskiego wybrzeża Bałtyku po węgierską pusztę” oraz dalsza działalność promocyjna
Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” oraz WPN i HNP. Przetwarzanie danych osobowych następuje na
podstawie przepisów prawa tj. art. 6 ust 1 lit. a) RODO czyli na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.
Podanie moich danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w projekcie. W przypadku niepodania danych udział
nie będzie możliwy.
Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa.
Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uznam,
iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
Udostępnione przeze mnie dane będą przekazywane wyłącznie instytucjom upoważnionym z mocy prawa oraz
podmiotom współpracującym z administratorami.
Dane osobowe w zakresie: IMIĘ, NAZWISKO, TELEFON, E-MAIL, SZKOŁA, będą przetwarzane przez okres dwóch lat licząc
od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@efrwp.com.pl

……………………………………………
Miejscowość, data

……………………………………………
Podpis nauczyciela
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Załącznik nr 5
….............................................................................
(nazwisko i imię rodzica/opiekuna)

OŚWIADCZENIE
O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM, WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
DZIECKA
W związku z przystąpieniem do Konkursu pn. „Od polskiego wybrzeża Bałtyku po węgierską pusztę” organizowanego przez
Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z HNP i WPN, ja niżej podpisany/a oświadczam, iż:

1) wyrażam(y) zgodę na uczestnictwo mojego/naszego dziecka:
…....................................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, szkoła)
2) zapoznałem(am) się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki.

..................................................................................
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu wzięcia udziału w Konkursie pn. „Od
polskiego wybrzeża Bałtyku po węgierską pusztę” , na cele związane z jego promocją i realizacją projektu pn. „Ochrona
Przyrody Bez Granic- Klub Przyjaciół Parków Narodowych” oraz dalszej działalności promocyjnej Fundacji „Europejski
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”, Wolińskiego Parku Narodowego (WPN) i Parku Narodowego Puszty Węgierskiej (HNP) .
Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie przepisów prawa tj. art. 6 ust 1 lit. f) RODO
2. Administratorami danych osobowych dziecka są:
a) Fundacja „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” z siedzibą w Warszawie i adresem:
ul. Miedziana 3A, 00-814 Warszawa, KRS 0000017557, NIP 118-01-31-708, REGON 002162847,
b) Woliński Park Narodowy z siedzibą w Międzyzdrojach i adresem: Grodno 1, 72-500 Międzyzdroje, Nip:
9860238579, Regon: 321169472
c) Hortobagi Nemzeti Park 4024 Debrecen, Sumen u. 2. Phone: +36 52 529 920,e-mail: hnp@hnp.hu.
3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w projekcie i konkursie. W przypadku niepodania
danych udział nie będzie możliwy.
4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych dziecka oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia
lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z zastrzeżeniem ograniczeń
wynikających z RODO i innych przepisów prawa.
5. Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uznacie Państwo,
iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
6. Udostępnione przez Państwa dane będą przekazywane wyłącznie instytucjom upoważnionym z mocy prawa oraz
podmiotom współpracującym z administratorami.
7. Dane osobowe w zakresie: IMIĘ, NAZWISKO, TELEFON, E-MAIL , SZKOŁA, będą przetwarzane przez okres dwóch lat licząc
od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
natomiast dane w postaci WIZERUNKU dziecka przez okres pięciu lat licząc od początku roku następującego po roku,
w którym została wyrażona zgoda w celu dalszej działalności promocyjnej Fundacji oraz projektu.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@efrwp.com.pl

…......................................…, …...............
Miejscowość,
data

..........................................................................
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)
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