Konkurs „Zrównoważony rozwój wokół Babiej Góry”
Realizowany przez Babiogórski Park Narodowy w
ramach obchodów Europejskiego Tygodnia
Zrównoważonego Rozwoju
1. CEL KONKURSU:
a) Wyjaśnienie czym jest zrównoważony rozwój.
b) Zaprezentowanie celów jakie obejmuje zrównoważony rozwój.
c) Rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody jej odwzorowywania, a także wzrost
świadomości ekologicznej uczestników.

2. ORGANIZATORZY KONKURSU:
a) Organizatorami Konkursu są: Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi, 34-222
Zawoja, Zawoja 1403 zwany dalej „Organizatorem”.
3. CZAS TRWANIA KONKURSU:
a) Prace uczestników będą przyjmowane od dnia ogłoszenia konkursu do 8.10.2021 r. Prace
przyjmowane są drogą elektroniczną na adres park@bgpn.pl oraz pocztą tradycyjną z
dopiskiem „Konkurs zrównoważony rozwój.”
b) Rozstrzygnięcie Konkursu oraz przekazanie nagród nastąpi do dnia 15 października 2020 roku.
4. UCZESTNICY KONKURSU:
a) W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenów gmin
sąsiadujących z obszarem Babiogórskiego Parku Narodowego tj. Zawoi, Lipnicy Wielkiej,
Jabłonki oraz Koszarawy.
b) Do konkursu nie mogą przystąpić członkowie rodzin Organizatorów oraz inne osoby biorące
bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu.
5. NAGRODY:
a) Istnieje jedna kategoria wiekowa do której zaliczają się uczniowie szkół średnich w której
zostaną przyznane 3 miejsca.
b) Dodatkowo jury wyróżnić może 3 uczestników konkursu.
c) Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy konkursu otrzymują pamiątkowy dyplom.
d) Organizatorzy przekażą nagrody do dnia 15.10.2021 roku drogą pocztową, w przypadku
dokonania uzgodnień z dyrekcją szkoły, do której uczęszcza uczestnik konkursu, nagrody
zostaną przekazane w danej placówce.
6. ZASADY KONKURSU:
Celem konkursu jest: wyjaśnienie czym jest zrównoważony rozwój. Zaprezentowanie celów jakie
obejmuje zrównoważony rozwój. Rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody jej
odwzorowywania, a także wzrost świadomości ekologicznej uczestników.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez uczestnika prezentacji multimedialnej dotyczącej
zrównoważonego rozwoju w ujęciu regionalnym.
Praca powinna przedstawiać przykłady działań, jakie każdy człowiek może wykonać aby
zrealizować podstawowe cele zrównoważonego rozwoju ujęte w „Agendzie na rzecz
zrównoważonego rozwoju 2030”
a) Praca musi zostać wykonana indywidualnie. Prace posiadające dwóch lub więcej autorów
zostaną odrzucone.
b) Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
c) Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie prac wraz z kartą zgłoszenia pocztą
tradycyjną lub drogą elektroniczną albo osobiście w wyznaczonym terminie czyli do
08.10.2020 r. do siedziby organizatora (szczegóły patrz pkt. III).
d) Każda praca musi zostać opatrzona godłem.
e) Prace winny zostać wykonane w formie prezentacji multimedialnej możliwej do odtworzenia
na standardowym komputerze z systemem Windows 10 oraz wyposażonym w pakiet
Microsoft Office Professional 2013. Technika prac oraz materiały do niej wykorzystane mogą
być dowolne z zachowaniem warunku o samodzielności wykonania pracy. Prace zawierające
elementy skopiowane z Internetu lub innych źródeł oraz naruszające prawa autorskie nie będą
oceniane.
f) Do każdej pracy należy dołączyć w zaklejonej kopercie (Zał.1 Regulaminu):
 Kartę zgłoszeniową zawierającą następujące informacje godło, tytuł pracy, imię i
nazwisko autora, adres korespondencyjny, e-mail (nie obowiązkowo), nazwę i adres
szkoły do której uczęszcza uczestnik oraz jeżeli dotyczy imię i nazwisko
rodzica/opiekuna ustawowego.
 Oświadczenie wyrażające zgodę na publikację pracy, w przypadku uczestników nie
mających ukończonych 18 lat oświadczenie wyrażające zgodę na publikację pracy
podpisuje przedstawiciel ustawowy (rodzice lub opiekunowie prawni).
 Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku
uczestników nie mających ukończonych 18 lat oświadczenie wyrażające zgodę na
przetwarzanie danych osobowych podpisuje przedstawiciel ustawowy (rodzice lub
opiekunowie prawni).
g) Każdy uczestnik może przedstawić tylko 1 pracę.
h) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania zwycięskich prac drukiem lub w
formie elektronicznej z podaniem nazwiska jej autora.
i) Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie prac do celów związanych z organizacją
Konkursu oraz do wykorzystywania po zakończeniu Konkursu przez Organizatorów prac w
działalności promocyjnej, edukacyjnej i wydawniczej z zachowaniem osobistego prawa
autorskiego.
j) Każdy pełnoletni uczestnik zobowiązany jest do podpisania Karty zgłoszeniowej, która jest
wyrazem akceptacji regulaminu i warunków udziału w Konkursie. W przypadku osób
niepełnoletnich kartę zgłoszenie podpisuje rodzic lub opiekun ustawowy.
Kontakt w sprawie Konkursu: Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi, 34-222 Zawoja,
Zawoja 1403, tel. 33 8775-110 w. 22, e-mail: park@bgpn.pl
Z chwilą przyznania nagród autorom zwycięskich prac, o których mowa w pkt 10 niniejszego

regulaminu, organizator konkursu otrzymuje prawo do wykorzystania nagrodzonych prac dla
własnej działalności, w tym działalności promocyjnej i edukacyjnej oraz wydawniczej, na
następujących polach eksploatacji: na wszelkich nośnikach zapisu, w tym na materiałach
publikowanych przez organizatorów jak i udostępnianych przez organizatorów osobom
trzecim, w formie wystaw organizowanych przez organizatorów lub na ich zlecenie osób
trzecich, na stronach internetowych organizatorów
7. PRAWA AUTORSKIE:
a) Uczestnik konkursu lub jego rodzic/opiekun prawny poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza,
że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do
przesyłanych materiałów konkursowych.
b) Uczestnik lub jego rodzic/opiekun prawny upoważnia nieodpłatnie Organizatorów do
korzystania z przesłanych materiałów (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w
dowolnym celu, a w szczególności choć niewyłącznie w wydawnictwach i pozostałych mediach
Organizatorów, na następujących polach eksploatacji: na wszelkich nośnikach zapisu, w tym
na materiałach publikowanych przez organizatorów jak i udostępnianych przez organizatorów
osobom trzecim, w formie wystaw organizowanych przez organizatorów lub na ich zlecenie
osób trzecich, na stronach internetowych organizatorów.

8. INFORMACJA O PRZTEWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Babiogórski Park Narodowy z
siedzibą w Zawoi, 34-222 Zawoja 1403; NIP: 552-171-36-27, Regon 122462192;
b) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Babiogórskim
Parku Narodowego z siedzibą w Zawoi, kontakt: iodo@bgpn.pl lub pisemnie na adres
siedziby administratora z dopiskiem „Inspektor ODO”;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie-art. 6 ust. 1 lit. a Rodo osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
d) Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu organizowanego w
ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju 2021 przez
organizatora konkursu czyli Babiogórski Park Narodowy.
e) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym
zostały zebrane, a następnie będą podlegały archiwizacji zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (zgodnie z
Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt) lub do wycofania Pani/Pana udzielonej zgody
na przetwarzanie danych osobowych.
f) Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem; prawo dostępu do treści swoich danych osobowych; prawo do ich

sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; na warunkach
RODO.
g) Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, o ile uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z
naruszeniem RODO.
h) Podanie danych jest dobrowolne, brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
uniemożliwi wzięcie udziału w konkursie.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
a) Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora i na jego stronach internetowych.
b) Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z
uczestnictwa w Konkursie.
c) W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
10. ZMIANY W REGULAMINIE
a) Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany pocztą tradycyjną lub elektroniczną (e-mail) o
zaistniałych, a niemożliwych do przewidzenia przed ogłoszeniem konkursu zmianach w
Regulaminie.
b) Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do rezygnacji z Konkursu, w przypadku wystąpienia
zmian w Regulaminie. Brak zgłoszenia rezygnacji z udziału w Konkursie w ciągu 7 dni od daty
otrzymania informacji nt. zmian w Regulaminie, jest równoznaczny z akceptacją nowego
Regulaminu.

Zał. 1 do Regulaminu konkursu

KARTA ZGŁOSZENIOWA
GODŁO
………………………………………………………………………………………

Tytuł pracy
…………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko autora pracy

………………………………………………………………..

Adres do korespondencji
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..

Email*(nie obowiązkowo)
………………………………………………………………………………………….

Nazwa i adres szkoły
………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna ustawowego
…..………………………………………………………………………………………

Oświadczenie wyrażające zgodę na publikację pracy

Ja, niżej podpisany uczestnik konkursu organizowanego przez Babiogórski Park Narodowy z siedzibą
w Zawoi, wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na organizatora konkursu całość autorskich
praw majątkowych i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i
rozporządzania utworem będącym przedmiotem pracy konkursowej. Wyrażam zgodę na
wykorzystanie dostarczonej pracy przez organizatorów konkursu poprzez:
1. zwielokrotnienie techniką drukarską i wprowadzenie do obrotu poprzez jednokrotną lub
wielokrotną publikację dostarczonej pracy przez organizatorów konkursu oraz na łamach
gazet, w tym w stałych i okazjonalnych dodatkach oraz wykorzystanie dostarczonej pracy w
celach promocyjnych,
2. zwielokrotnienie techniką drukarską i wprowadzenie do obrotu poprzez jednokrotną lub
wielokrotną publikację dostarczonej pracy w wydawnictwach oraz w materiałach
promocyjnych organizatorów,
3. zamieszczenie pracy na stronach internetowych organizatorów konkursu,
oraz
wykorzystywania na wszelkich innych polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 6 czerwca 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz.
1231)
4. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową;
5. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
6. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz do wykonywania praw zależnych.
7. Oświadczam, że zapoznałam(-em) się z treścią regulaminu i wyrażam zgodę na zawarte w nim
warunki.

…………………………………………..
Data i podpis autora pracy

…………………………………………..
Data i podpis rodzica/opiekuna ustawowego

Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w Karcie zgłoszeniowej
przez Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi, 34-222 Zawoja 1403 w celu
przeprowadzenia konkursu w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego
Rozwoju 2021.
2. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałem
3. poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz
4. ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie.
Również, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

…………………………………
/data i własnoręczny podpis/

(Podpisuje uczestnik pełnoletni)

…………………………………
podpis rodzica lub opiekuna ustawowego
(W przypadku niepełnoletniego Uczestnika)

