
 

  

 

Ogród Zoobotaniczny w Toruniuu  
 

Centrum Kształcenia Ustawicznego 

Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego 

i Doskonalenia Nauczycieli 
 

 

Konkurs plastyczno-ekologiczny z cyklu PRZESTRZENIE PRZYRODY 

pn.: „Ptaki śpiewające Eurazji” 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w XIV edycji konkursu plastyczno-

ekologicznego z cyklu PRZESTRZENIE PRZYRODY pn.: " Ptaki śpiewające Eurazji".  

2. Organizatorami konkursu są:  

a)  Ogród Zoobotaniczny w Toruniu, ul. Bydgoska 7, 87-100 Toruń, 

b)  Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i 

Doskonalenia Nauczycieli,  Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń 

3. Konkurs plastyczno-ekologiczny z cyklu PRZESTRZENIE PRZYRODY ma zasięg 

wojewódzki i obejmuje swoim zasięgiem województwo kujawsko-pomorskie. 

4. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów z zagadnieniem intensywnego odłowu i 

nielegalnego handlu gatunkami ptaków śpiewających w rejonie Azji Południowo-wschodniej, który 

jest kluczowym tematem obecnie trwającej kampanii stowarzyszenia EAZA, działającego na rzecz 

ochrony przyrody pn.”Milczące lasy”. Celem konkursu jest również zwrócenie uwagi na ogromny 

problem zagrożenia ze strony zwierząt udomowionych, a mianowicie kotów, które przyczyniają się 

co roku do śmierci wielu milionów ptaków 

źródło: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351989418303196?via%3Dihub)  

5. Konkurs ma charakter indywidualny i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. 

6. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach: 

a)  kategoria I: kl. I-III, 

b)  kategoria II: kl. IV-VI, 

c)  kategoria III: kl. VII-VIII szkół podstawowych  

7. Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej jeden z gatunków ptaków 

śpiewających regionu Eurazji w środowisku naturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem 

gatunków krajowych.  

8. Uczestnicy konkursu wykonują prace w formacie od A3 do A1 w dowolnych technikach: 

rysunek, grafika, malarstwo / tempera, kolorowe tusze, farby olejne, akwarele, pastele olejne i 

suche/ czy wykorzystując nowatorskie techniki malarskie, z wyłączeniem technik wyklejanki z 

materiałów sypkich (plastelina, bibuła, kasza, ryż, mak itp.)  

9. Uczestników konkursu zgłasza placówka. Placówka może zgłosić maksymalnie 10 prac, w  

każdej kategorii wiekowej, na formularzu (załącznik nr 1).  

10. Prace powinny być opisane ściśle wg. kodu; np. Anna Kowalska umieszczona na liście 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351989418303196?via%3Dihub


konkursowej w kategorii I pod numerem 4, powinna mieć pracę opisaną na odwrocie: 

I/ 4 (NIE podpisywać prac na odwrocie imieniem i nazwiskiem). Praca powinna posiadać 

również tytuł. 

 

 

……..……………    /    ……………………….. 

   Kategoria      /      numer porządkowy 

  

Tytuł pracy ze wskazaniem przedstawionego gatunku i miejscem występowania 
(np. wróbel domowy, Eurazja) 

............................................................................................................... 

 

11. Prace konkursowe należy dostarczyć/nadesłać do Ogrodu Zoobotnicznego w Toruniu 

do dnia 20.09.2019 roku na adres: Ogród Zoobotaniczny w Toruniu; 87-100 Toruń, 

ul. Bydgoska 7 z dopiskiem: Konkurs „Przestrzenie Przyrody”. 

Decyduje data dostarczenia pracy do Ogrodu Zoobotanicznego. Prace dostarczone bądź nadesłane 

po terminie oraz prace zrolowane, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania i opisane 

niezgodnie z regulaminem, nie będą oceniane. 

12. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie. 

Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone również na stronie internetowej Ogrodu 

Zoobotanicznego www.zoo.torun.pl 

 

13. Wernisaż wystawy, podsumowanie konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród nastąpi  

4 października (piątek) 2019 w Galerii Sztuki Przyrodniczej Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu. 

 

14. Prace konkursowe są własnością uczestników konkursu, jednak będą przechowywane wyłącznie 

do 30 listopada 2019 r.  Prace można odebrać najpóźniej we wskazanym terminie. Po upływie tego 

terminu, prace zostaną zniszczone. Prace nagrodzone i wyróżnione, będzie można odebrać po 

upłynięciu czasu ekspozycji w Galerii Sztuki Przyrodniczej Ogrodu.  

 

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

przetwarzanie przez Organizatora na potrzeby konkursu danych osobowych, zgodnie z ustawą z 

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.). 

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 

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 Nr 119, s. 1) – zwanym dalej RODO: 

 

a. Administratorem danych osobowych jest Ogród Zoobotaniczny w Toruniu z siedzibą przy 

ulicy Bydgoska 7, 87-100 Toruń, e-mail: sekretariat@zoo.torun.pl  (dalej: Administrator). 

b. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 

powołanym w Ogrodzie Zoobotanicznym w Toruniu inspektorem ochrony danych Sylwią 

Słomińską-Buńką pod adresem e-mail: rodo1@tcuw.torun.pl 

c. Dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu. 

d. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych (załącznik nr 2). 

e. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. 

f. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o 

wynikach konkursu. 

g. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji konkursu. 

http://www.zoo.torun.pl/
mailto:sekretariat@zoo.torun.pl
mailto:rodo1@tcuw.torun.pl


h. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa. 

 

i. Uczestnik konkursu ma prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i 

przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

 

j. Uczestnik konkursu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy 

przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. 

Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

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

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 



 

Załącznik nr 1  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PLACÓWKI DO UDZIAŁU 

W KONKURSIE PLASTYCZNO-EKOLOGICZNYM 

Z CYKLU PRZESTRZENIE PRZYRODY 

pn. : „ PTAKI ŚPIEWAJĄCE EURAZJI” 

 

 

 

 

 

pieczątka placówki 

 

…………………………………………………….. 

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za konkurs 

 

…………………………………………………….. 

kontakt telefoniczny  

 

 

kategoria I: kl. I-III 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

kategoria II: kl. IV-VI 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

kategoria III: kl. VII-VIII 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 

ZGŁOSZENIE WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI 



Załącznik nr 2  

 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie 

uczestnictwa w XIV edycji konkursu plastyczno-ekologicznego z cyklu PRZESTRZENIE 

PRZYRODY pn.: " Ptaki śpiewające Eurazji". 

 

………..………………………………………….  

(czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 
 

 

KLAUZULA ZGODY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*  na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

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

w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu plastyczno-ekologicznego z cyklu 

PRZESTRZENIE PRZYRODY  " Ptaki śpiewające Eurazji" oraz udostępnienia informacji o 

wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Ogród 

Zoobotaniczny w Toruniu, ul. Bydgoska 7. 

Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, 

w jakim zostały zebrane. 
 

……………….…………………..……………………………………. 

czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna 

 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

1. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i 

rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka ………………………….………………………, 

utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i 

dokumentacji filmowej) przez Ogród Zoobotaniczny w Toruniu przy ul. Bydgoskiej 7,  na 

potrzeby konkursu plastyczno-ekologicznego z cyklu PRZESTRZENIE PRZYRODY 

"Ptaki śpiewające Eurazji". Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, 

czasowo ani terytorialnie. 

2. Mam świadomość, iż dla potrzeb konkursu wizerunek mojego dziecka może być użyty do 

różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także 

zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, 

natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, 

dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach 

informacyjnych. 

3. Mam świadomość, iż niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności 

rozpowszechnianie w Internecie (strona internetowa Ogrodu http://www.zoo.torun.pl/pl) oraz 

portalu społecznościowym Facebook https://pl-pl.facebook.com/Ogr%C3%B3d-Zoobotaniczny-

w-Toruniu-334822023239568/ oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i 

informacyjnych Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu.  

4.  Wizerunek dziecka nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny 

sposób jego dóbr osobistych. 

* niepotrzebne skreślić 

……………….…………………..……………………………………. 

czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna 

http://www.zoo.torun.pl/pl
https://pl-pl.facebook.com/Ogr%C3%B3d-Zoobotaniczny-w-Toruniu-334822023239568/
https://pl-pl.facebook.com/Ogr%C3%B3d-Zoobotaniczny-w-Toruniu-334822023239568/

