REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Kraska w moich oczach”
Celem konkursu jest podkreślenie roli ogrodów zoologicznych w ochronie ginących
gatunków oraz zwrócenie uwagi na krytycznie niską liczebność w Polsce kraski
zwyczajnej, która jest ambasadorem ZOO Lubin w ramach obchodów 2. TygoDnia Misji
Ogrodów Zoologicznych i Akwariów.
Organizatorem konkursu jest ZOO Lubin – Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie,
59-300 Lubin, ul. Wrocławska 1, zwany dalej „Organizatorem”.
1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
§1
W konkursie może wziąć udział każdy, bez ograniczeń wiekowych. Uczestnik wypełnia
formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1).
§2
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za zgodą
rodzica/opiekuna prawnego. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie podpisanego
oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 2).
§3
Przesłanie zgłoszenia do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się z klauzulą
informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 3).
§4
Tematem pracy plastycznej jest kraska zwyczajna. Prace, które nie będą zawierać
wizerunku kraski, nie będą brane pod uwagę w konkursie. Dopuszcza się prace wykonane
dowolną techniką.
§5
Każdy uczestnik może dostarczyć jedynie jedną pracę plastyczną, wykonaną
samodzielnie, do której posiada wyłączne prawo autorskie. Zgłoszenie pracy do konkursu
jest jednocześnie deklaracją, że nadesłana praca nie narusza praw autorskich osób
trzecich ani innych praw osób trzecich. W przypadku naruszenia praw osób trzecich,
wszelkie konsekwencje i koszty ponosi zgłaszający.
§6
Zgłoszenie uczestnictwa powinno nastąpić drogą mailową na adres
ceplubin@gmail.com, do dnia 12.03.2021r., do godz. 11.59. Zgłoszenie powinno
zawierać wypełniony formularz uczestnika, skan pracy plastycznej oraz skan zgody
rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku uczestnika niepełnoletniego).
2. WYNIKI KONKURSU I NAGRODY
§1
Spośród wszystkich nadesłanych prac konkursowych Organizator wybierze 5
najciekawszych, których autorzy zostaną nagrodzeni torbą ekologiczną z wizerunkiem
kraski, stworzoną w ramach tegorocznych obchodów Dnia Misji Ogrodów Zoologicznych i
Akwariów.

§2
Organizator dopuszcza publikację zwycięskich prac plastycznych na swoim profilu na
Facebooku, Instagramie oraz na stronie internetowej zoolubin.pl
§3
Wyniki konkursu zostaną opublikowane najpóźniej 13.03.2021r. na profilu Organizatora
na Facebooku, tj. @ZOOLubin.
§4
Nagrody zostaną przekazane osobiście zwycięzcom lub przesłane pocztą, w zależności od
woli laureatów, najpóźniej do 20.03.2021r. W przypadku wysyłki pocztą, termin ten
oznacza datę nadania.
3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§1
Uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatną publikację pracy konkursowej w
dowolnym czasie i formie w celu promocji ZOO Lubin – Centrum Edukacji Przyrodniczej
w Lubinie.
§2
Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Regulamin dostępny jest na stronie zoolubin.pl/konkursy
§3
Wszelkich informacji o konkursie można uzyskać na stronie internetowej zoolubin.pl oraz
wysyłając wiadomość na adres ceplubin@gmail.com

Załącznik nr 1
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU „Kraska w moich oczach”

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA:
………………………………………………………………………………………………………………………..
DATA URODZENIA UCZESTNIKA:
………………………………………………………………………………………………………………………..
ADRES DO KORESPONDENCJI:
………………………………………………………………………………………………………………………..
NR TELEFONU:
………………………………………………………………………………………………………………………..

Załącznik nr 2
Wyrażam zgodę na uczestnictwo …………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko uczestnika)

w Konkursie „Kraska w moich oczach” organizowanym przez ZOO Lubin – Centrum
Edukacji Przyrodniczej w Lubinie w ramach obchodów 2. TygoDnia Misji Ogrodów
Zoologicznych i Akwariów.

………………………………………..
(miejscowość, data)

……………………………………………………..
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Załącznik nr 3

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie, ul.
Wrocławska 1 59-300 Lubin, tel 534 979 776 (dalej Administrator)
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: e-mail iodo@nsi.net.pl.
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
b) realizacji umowy;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie
wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem
przetwarzają dane osobowe.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa
obowiązującego Administratora oraz z przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia
tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie, o którym mowa
w pkt. 4a i jest warunkiem zawarcia umowy w zakresie, o którym mowa w pkt.4b.
11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

