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REGULAMIN
Akcji edukacyjnej „Ferie z Parkami”
I.

Organizator:
Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych z siedzibą w Pokrzywnej (ZOPK)

II.

Czas trwania konkursu: 28.12.2020 – 17.01.2021 r.

III.
Cele konkursu:
1. zaznajomienie mieszkańców woj. opolskiego z rozmaitością form życia występujących na
terenie Opolszczyzny
2. zachęcenie do aktywnego wypoczynku na łonie natury trzech opolskich parków
krajobrazowych: PK „Góra Św. Anny”, PK „Góry Opawskie” i Stobrawskiego PK
3. wzbudzenie zainteresowania terenem poprzez odkrywanie ciekawych miejsc i
wykonywania zadań w terenie
4. zwiększenie wiedzy na temat przyrodniczych, historycznych i kulturowych walorów
opolskich parków krajobrazowych
5. pogłębianie i wzmacnianie więzi rodzinnych - poprzez wspólne wędrówki, poszukiwania i
rozwiązywania zagadek
6. poprawa kondycji psychofizycznej Uczestników (szczególnie po okresie nauki i pracy
zdalnej w czasie pandemii COVID 19)
7. promocja aplikacji mobilnych Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych
8. promocja filmów ZOPK
IV.

Adresaci akcji:
Wszystkie osoby zainteresowane, bez względu na wiek. Na udział w Akcji osoby
niepełnoletniej musi wyrazić zgodę jej opiekun prawny (rodzic).

V.

Warunki uczestnictwa:
1. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych na cele realizacji akcji.
2. Posiadanie pełni praw autorskich do nadesłanych prac, opisanych w pkt. VII, ppkt 5c) i
d) niniejszego Regulaminu i zgoda na opublikowanie nadesłanych prac wraz z imieniem i
nazwiskiem ich autora, na stronach internetowych Organizatora.
3. W przypadku uczestnictwa osoby niepełnoletniej - akceptacji Regulaminu, wyrażenie
zgody na udział dziecka w Akcji edukacyjnej „Ferie z Parkami” i wyrażenie zgody na
przetwarzanie jego danych osobowych - dokonuje jego prawny opiekun (rodzic).

VI.

Przystąpienie do Akcji:
1. Uczestnik przystępuje do Akcji edukacyjnej „Ferie z Parkami” w chwili pojawienia się
(nadejścia) pod adresem e-mail Organizatora: konkurs.zopk@gmail.com, wypełnionego
i podpisanego załącznika nr 1 lub nr 1A do Regulaminu (w formie zdjęcia lub skanu) lub
w chwili jego odbioru przez Organizatora przysłanego przez Uczestnika pocztą tradycyjną.
2. Wysłanie ww. załącznika do Organizatora jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.

VII. Szczegółowe zasady Akcji:
1. Akcja edukacyjna toczy się jednocześnie w trzech parkach krajobrazowych Opolszczyzny:
Parku Krajobrazowym „Góra Św. Anny”, Parku Krajobrazowym „Góry Opawskie” i
Stobrawskim Parku Krajobrazowym.
2. Uczestnik może wziąć udział w Akcji odpowiadając na pytania i wysyłając zadania dot.
tylko jednego Parku, ale może też zaangażować się we wszystkie trzy Parki.
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3. Akcja edukacyjna składa się z dwóch części: filmowej i terenowej - w każdym z Parków
oddzielnie.
4. Zachęcamy do udziału w obydwu tych częściach, ale można też wziąć udział tylko w
jednej, wybranej przez siebie części.
5. Część filmowa polega na:
a) obejrzeniu jednego z trzech filmów dot. wybranego parku krajobrazowego. Filmy
dostępne są na kanale You Tube pod adresami:
PK „Góra Św. Anny” - https://www.youtube.com/watch?v=JV7XldG-84M
PK „Góry Opawskie” – https://www.youtube.com/watch?v=u_kkheaPmLE
Stobrawski PK - https://www.youtube.com/watch?v=fGulyGQxRvI
b) odpowiedzeniu na 5 pytań dotyczących wybranego filmu – pytania do części filmowej
jak i terenowej znajdują się tutaj:
dla PK „Góra Św. Anny” - https://zopk.pl/pl/pk-gora-sw-anny/aktualnosci
dla PK „Góry Opawskie” – https://zopk.pl/pl/pk-gory-opawskie/aktualnosci
dla Stobrawskiego PK - https://zopk.pl/pl/stobrawski-pk/aktualnosci
c) namalowaniu rysunku (technika dowolna) do wybranej sceny z filmu
d) napisaniu krótkiego wiersza, rymowanki lub hasła promującego dany park
krajobrazowy i związanego z obejrzanym filmem
6. Część terenowa:
W tej części trzeba wyjść w teren w poszukiwaniu konkretnych miejsc wskazanych /
opisanych przez Organizatora, oraz odpowiedzieć na minimum 5 z 15 pytań, dotyczących
tych miejsc i związanych z nimi prostych zadań do wykonania (jedno miejsce – jedno
zadanie – jedna odpowiedź)
 lista wszystkich 15 miejsc i zadań do wykonania umieszczona jest na każdej z
podstron internetowych poszczególnych parków krajobrazowych www.zopk.pl, patrz
powyższy ppkt 5b)
 w celu ułatwienia odnalezienia się w terenie, można skorzystać z naszych aplikacji
mobilnych dostępnych w sklepie Google Play pod adresami:
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.wm.parkgoraswanny&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.wm.goryopawskie&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.wm.parkstobrawski&hl=pl
Materiały niezbędne do części terenowej (szczegółowy opis zadań, ew. mapki) dostępne
są do pobrania na stronie www.zopk.pl, w Aktualnościach poszczególnych Parków, patrz
powyższy ppkt 5b).
VIII. Przesyłanie odpowiedzi
Wysyłając odpowiedzi należy pobrać i wydrukować załącznik nr 1 (dla Uczestników
pełnoletnich) lub nr 1A (dla Uczestników niepełnoletnich) do Regulaminu. Wypełnić go,
pomijając te części, w których nie bierzemy udziału i podpisać.
Załącznik można przesłać do Organizatora na dwa sposoby:
1. Zeskanowany lub w formie zdjęcia na adres e-mail Organizatora:
konkurs.zopk@gmail.com, dołączając zdjęcie lub skan rysunku (jeśli został
wykonany).
2. Pocztą tradycyjną wraz z rysunkiem (jeśli został wykonany) na adres danego parku
krajobrazowego (adres zapisany w stopce załącznika nr 1 i 1A).
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IX.

Termin nadsyłania odpowiedzi i prac:
mailowo: do 17.01.2020 r., pocztą tradycyjną: do 22.01.2020 (liczy się data odbioru
poczty w siedzibie danego parku przez Organizatora)

X.

Publikacja wyników.
Wyniki Akcji edukacyjnej „Ferie z Parkami” zostaną po zakończeniu Akcji opublikowane
na stronach internetowych Organizatora (www.zopk.pl, facebook) w postaci relacji z
przeprowadzonej Akcji edukacyjnej wraz zamieszczeniem wybranych, najciekawszych
prac (rysunków i wierszy, rymowanek, haseł) z podaniem imienia i nazwiska ich autora.

XI.

Upominki i nagrody. Za wzięcie udziału w Akcji przysługują upominki w postaci
folderów, map, publikacji, gadżetów ZOPK, a dla najbardziej aktywnych Uczestników
także nagrody książkowe i inne nagrody rzeczowe oraz dyplom „Ferii z Parkami”, a dla
osoby najbardziej zaangażowanej dodatkowa nagroda specjalna.
Upominki i nagrody wysłane zostaną pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny
podany przez Uczestnika (w załączniku nr 1) podczas przystępowania do Akcji lub po
wcześniejszym uzgodnieniu z Uczestnikiem konkursu – będą możliwe do odebrania w
wybranym oddziale ZOPK.
XII. Postanowienia końcowe.
1. Wzięcie udziału w Akcji (przesłanie odpowiedzi i prac) jest równoznaczne z
wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z art.
6, ust. 1 lit. a RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji jest Zespół Opolskich Parków
Krajobrazowych z siedzibą w Pokrzywnej.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji Akcji edukacyjnej „Ferie z
Parkami” oraz przedstawienia wyników Akcji na stronach internetowych Organizatora
(www.zopk.pl, facebook).
4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą podanych danych
osobowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za skutki podania przez
Uczestnika nieprawdziwych bądź cudzych danych.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich
innych osób przez Uczestników Akcji.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, przedłużenia, przerwania lub
odwołania Akcji bez podania przyczyny.
7. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji
edukacyjnej i może on być zmieniany przez Organizatora w dowolnym czasie poprzez
zamieszczenie zmian na stronie internetowej www.zopk.pl. Wszelkie zmiany do
regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na ww. stronie
internetowej, o ile nie zastrzeżono inaczej.
8. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.
9. Niniejsza Akcja edukacyjna nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
10. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo Uczestników Akcji
w trakcie ich przebywania w terenie i rozwiązywania zadań opisanych w tym
Regulaminie.
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KLAUZULA INFORMACYJNA
do Akcji edukacyjnej „Ferie z Parkami”
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych lub danych osobowych Pana / Pani dziecka
jest Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych.
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Jest nim Pan Bogusław
Dziadkiewicz, adres e-mail: Dziadkiewicz.kancelaria@poczta.onet.eu.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji Akcji edukacyjnej „Ferie z Parkami”,
oraz przedstawienia relacji z Akcji na stronach internetowych Organizatora (www.zopk.pl,
facebook).
4. Podstawa do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych
osobowych (art. 6, ust. 1, lit. A RODO).
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały
zebrane (m.in.: w celu dostosowania upominków i nagród do wieku uczestników oraz
dostarczenia ich do uczestników).
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom
przewidzianych przepisami prawa.

zewnętrznym

z

wyjątkiem

przypadków

7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
8. Posiada Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich lub swojego dziecka danych osobowych
oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
9. Ma Pan / Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych).

