
CELE KONKURSU: 

• zachęcenie uczniów do poznawania przyrody i zachodzących w niej zjawisk oraz zwrócenie
uwagi na pracę myśliwych i wędkarzy w celu ochrony bioróżnorodności i uwrażliwienie na
kwestie związane z zagrożoną dziś bioróżnorodnością,

• motywowanie uczestników do poszerzania wiedzy związanej z zagrożeniami i ochroną
bioróżnorodności,

• propagowanie postaw proekologicznych i zachęcenie do wyborów w życiu codziennym, które
mogłyby spowalniać proces zanikania różnorodności biologicznej i wymierania wielu gatunków
zwierząt,

• zwiększenie efektywności pracy z uczniami zdolnymi. „Różnorodność biologiczna jest
podstawową cechą przyrody, która określa rozmaitość występujących ekosystemów, gatunków
żywych organizmów i ich genów. Im bardziej zróżnicowane środowisko przyrodnicze, tym jest
stabilniejsze, lepiej funkcjonuje i w następstwie jest odporne na zachodzące zmiany. Utrata
różnorodności biologicznej jest największym zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania
życia na Ziemi. Człowiek zmieniając klimat i przekształcając środowisko naturalne zmienia
przestrzeń do życia i rozmnażania innym organizmom, które często nie potrafią bytować w
nowych warunkach. Dlatego tak ważny jest wkład pracy organizacji zajmujących się łowiectwem i
wędkarstwem w zachowanie różnorodności biologicznej poprzez introdukcję, zarybianie i
ochronę siedlisk.

REGULAMIN 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu plastycznego „Łowiectwo1 i wędkarstwo2   
w walce o bioróżnorodność środowiska”

2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Łącko , 88-170 Pakość, 
Łącko 51 zwane dalej „Stowarzyszeniem Łącko”

1 Łowiectwo - jako element ochrony środowiska przyrodniczego stanowi ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w 
zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. 

2 Wędkarstwo - To organizowanie i promowanie rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie i ochrona wód, działanie na rzecz ochrony przyrody, 
edukacja i kształtowanie etyki wędkarskiej oraz upowszechnianie wiedzy o warunkach ochrony i połowu ryb. 
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3. Prace konkursowe można składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2021 roku.
4. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu określonego w ustępie 3.
5. Celem konkursu jest promocja prac na rzecz bioróżnorodności, oraz potrzeby jej

zachowania.

Spośród zgłoszonych prac Komisja konkursowa wybierze 3 najładniejsze z każdej szkoły 
podstawowej w Gminie Pakość, oraz jedną jako zwycięzcę konkursu. 

2. UCZESTNICY KONKURSU I JEGO PRZEBIEG

1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej (uczniów szkół podstawowych ) z terenu
Gminy Pakość i podzielony jest na 2 etapy:
a) Etap I wewnątrz placówki, w ramach którego Komisja konkursowa powołana przez
Dyrektora Szkoły wybierze nie więcej niż 5 najlepszych prac spośród uczniów swojej szkoły w
2-ch kategoriach wiekowych :

• klasy I - IV
• klasy V - VIII

b) Etap II w Urzędzie Miejskim, w ramach którego Komisja konkursowa powołana przez
Burmistrza  Pakości 2 osoby oraz Stowarzyszenie Łącko  2 osoby wybierze spośród
dostarczonych prac w każdej kategorii wiekowej po 3 najlepsze prace oraz przyzna po 4
wyróżnienia.

2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej prace na 
rzecz różnorodności biologicznej oraz potrzebę jej zachowania. Prace powinny zawierać się 
w formacie nie większym niż A3. Wykonane powinny być dowolną trwałą techniką 
plastyczną w formie płaskiej (rysunkowej, malarskiej, papierowego kolażu). Prace wykonane 
z elementów przestrzennych typu plastelina, modelina, patyczki, kasze, makarony itp. będą 
odrzucane.
Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę.

3. Pracę należy opatrzyć następującymi danymi umieszczonymi na odwrocie: imię i
nazwisko autora plakatu, nazwa i nr szkoły , klasa.

4. Do pracy należy załączyć wypełnione oświadczenia (zał. nr 1 i nr 2 do Regulaminu).

3. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

5. Złożone prace będą oceniane oddzielnie  pod kątem zgodności z tematyką konkursu oraz 
kreatywności twórców.

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 grudnia 2021 r.
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3. W ramach Konkursu jury wyłoni:
a) w  kategorii wiekowej klasy I - IV

• trzech laureatów po jednym z każdej szkoły podstawowej
• dodatkowo przyzna 4 wyróżnienia

b) w kategorii wiekowej klasy V – VIII
• trzech laureatów po jednym z każdej szkoły podstawowej
• dodatkowo przyzna 4 wyróżnienia

c) Laureata końcowego „Zwycięscy konkursu” wśród wszystkich ocenianych prac

4. Jury zastrzega sobie prawo niewyłonienia laureatów, wskazania ich większej liczby
oraz  przyznania nagród dodatkowych.

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.pakosc.pl oraz
www. wieslacko.pl

6. Nagrodami w niniejszym konkursie będą nagrody finansowe i rzeczowe. Organizator
zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród pocieszenia. Wszyscy uczestnicy
otrzymają drobne upominki.  Łączna pula nagród nie przekroczy 5000 zł.

7. O dniu wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani telefonicznie oraz mailowo.

8. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek inny ekwiwalent czy gotówkę.

9. Poprzez złożenie pracy na Konkurs, autor wyraża zgodę na publikowanie jej na stronach
internetowych, w materiałach, wydawnictwach informacyjnych i promocyjnych Gminy Pakość wraz z
podaniem autorstwa.

4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 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 
informujemy, iż: 
1. Administratorem danych osobowych pozyskanych na potrzeby Konkursu jest Organizator konkursu,

2. Zbierane przez Organizatora dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu 
plastycznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a ww. Rozporządzenia;

3. Odbiorcą pozyskanych przez Organizatora danych osobowych jest komisja konkursowa
powołana przez Burmistrza Pakości oraz Stowarzyszenie Łącko.

4. Gromadzone przez Organizatora dane osobowe uczestników konkursu zostaną zniszczone niezwłocznie 
po przekazaniu nagród, nie później niż w dniu 20 grudnia 2021 roku.

5. Uczestnicy Konkursu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
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którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
7. Uczestnicy konkursu mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy

uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;

8. Podanie przez Uczestników Konkursu danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w konkursie.

5. PRAWA AUTORSKIE

9. Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi.
Uczestnictwo w konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników
jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób
praw własności intelektualnej w konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób
mechanizmu konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych,
bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora danych osobowych;

b) korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem Konkursu lub powszechnie 
obowiązującymi przepisami.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
11. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika

Konkursu warunków Regulaminu.
12. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie

lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowani.
13. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatorów
14. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie

przepisy  Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
15. Konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach

hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.).
16. Wartość pojedynczej nagrody nie przekracza kwoty 760 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt 

złotych, zero groszy) i z tego powodu jest zwolniona z podatku dochodowego.
17. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu 

.............................................................. 
imię i nazwisko 
rodzica/opiekuna uczestnika konkursu 

............................................................... 
telefon kontaktowy/ adres e-mail 

OŚWIADCZENIE 1 
Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka .......................................................................................... 

(imię i nazwisko) 
w Konkursie plastycznym „Łowiectwo i wędkarstwo w walce o bioróżnorodność środowiska” 
organizowanym przez Gminę Pakość i Stowarzyszenie  na rzecz rozwoju wsi Łącko, a 
także oświadczam, że  zapoznałem(am) się z regulaminem Konkursu 

............................. ........................................................................................................................... 
(data) (czytelny podpis rodzica/opiekuna uczestnika konkursu) 

Oświadczam, że praca złożona na Konkurs plastyczny „Łowiectwo i wędkarstwo w walce o 
bioróżnorodność środowiska” organizowanym przez Gminę Pakość i Stowarzyszenie  na 
rzecz rozwoju wsi Łącko , została wykonana samodzielnie przez 

.............................................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko dziecka) 

Oświadczam ponadto, że przedmiotowa praca nie jest obciążona żadnymi 
roszczeniami oraz                                      prawami osób trzecich ani nie narusza jakichkolwiek praw osób 
trzecich 

................................... ..................................................................................................................... 
(data) (czytelny podpis rodzica/opiekuna uczestnika konkursu) 

OŚWIADCZENIE 2 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora  danych              osobowych mojego 
dziecka zawartych w pracy plastycznej i ww. oświadczeniu w celu i zakresie niezbędnym 
do przeprowadzenia konkursu plastycznego „Łowiectwo i wędkarstwo w walce o 
bioróżnorodność środowiska” 

.......................... ....................................................................................................................... 
(data) (czytelny podpis rodzica/opiekuna uczestnika konkursu) 5



 Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku/prac plastycznych w celach 
konkursowych 

1. Imię i Nazwisko uczestnika konkursu:

……………………………………………………………………………………………… 

2. Imię i Nazwisko rodzica/prawnego opiekuna*:

…………………………………………………………………………………………………. 

3. Adres zamieszkania:

…………………………………………………………………………………………………. 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku/prac plastycznych moich/mojego dziecka* 

w celach konkursowych (wystawy, publikacje, w tym za pośrednictwem internetu)  

……………………………… …………………………………………… 

Miejscowość, data Podpis uczestnika lub rodzica/prawnego opiekuna* 

* niepotrzebne

.......................... ....................................................................................................................... 
(data) (czytelny podpis rodzica/opiekuna uczestnika konkursu) 
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