
 

REGULAMIN KONKURSU  

NA NAJCIEKAWSZEGO BAŁWANA 
 

§1 

Organizatorzy konkursu 

Organizatorem konkursu jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – Oddział Terenowy 

Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. 

§2 

Cele konkursu 

Celem konkursu jest: promowanie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, zachęcenie do jego 

poznawania, stwarzanie okazji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą i uwrażliwienia na jej piękno, 

rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i artystycznych. 

§3 

Uczestnicy konkursu 

Uczestnikami konkursu są dzieci w dowolnym wieku, zamieszkujące tereny gmin, na których położony 

jest Bolimowski Park Krajobrazowy (Gminy: Skierniewice, Nowy Kawęczyn, Kowiesy, Puszcza 

Mariańska, Wiskitki, Bolimów, Nieborów oraz Miasto Skierniewice).  

 

§4 

Zasady konkursu 

1. Przedmiotem konkursu są własne zdjęcia samodzielnie wykonanych bałwanów, do których uczestnik 

posiada pełne prawa autorskie. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie tej zasady. 

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest samodzielne wykonanie bałwana dowolną techniką, w 

dowolnym kształcie i wg dowolnego pomysłu. 

3. Postać Bałwana nie może być w jakikolwiek sposób obraźliwa ani naruszać zasad dobrego 

wychowania. 

4. Bałwan może zostać wykonany na własnym podwórku lub przy okazji spaceru na terenie 

Bolimowskiego Parku Krajobrazowego (w miejscach, w których przebywanie nie jest zabronione 

obowiązującym prawem). 

5. Jedna osoba (lub rodzeństwo) może zgłosić do konkursu 1 zdjęcie bałwana. 

6. Do konkursu nie można zgłaszać zdjęć już nagradzanych i publikowanych.  

7. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Powinny być w możliwie jak najlepszej rozdzielczości. 

8. Na zdjęciu może widnieć autor/autorzy wykonanego bałwana, bez obecnych osób trzecich. 

9. Zdjęcie bałwana może zostać wykonane przez autora lub jego opiekuna. 

10. Do zdjęcia dołączyć należy wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z oświadczeniem (w załączniku). 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie zdjęć niespełniających 

kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów. 

 

 

 



§ 5 

Termin i miejsce składania prac 

1. Zdjęcia bałwanów w formie elektronicznej (wraz z oświadczeniem!) można przesyłać do 20 stycznia 

2021 roku na adres: konkursy-bpk@parkilodzkie.pl podając w temacie wiadomości: „Konkurs na 

najciekawszego bałwana”. 

2. Otrzymanie zgłoszenia konkursowego zostanie potwierdzone w e-mailu zwrotnym. 

3. Zdjęcia przesłane po terminie nie uczestniczą w konkursie. 

§6 

Ocena i rozstrzygnięcie konkursu 

1. Oceny wszystkich prac dokona jury, powołane przez Organizatora. 

2. Na czas oceny prac dane osobowe autorów są utajniane (jury nie będzie znało nazwisk autorów prac 

aż do czasu ustalenia werdyktu).  

3. Ocenie podlegać będą m.in.: pomysłowość, oryginalność, estetyka pracy. 

4. Przewidziane jest wyłonienie nagród: I, II i III, z możliwością wyróżnienia innych prac.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

6. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. 

7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej do 27 stycznia 2021 roku na stronie 

www.parkilodzkie.pl oraz na FaceBooku Bolimowskiego Parku Krajobrazowego 

(www.facebook.com/BolimowskiParkKrajobrazowy/). 

8. Na ww. stronach zostaną zaprezentowane nagrodzone i wyróżnione prace (podpisane imieniem i 

nazwiskiem autorów).  

§7 

Nagrody 

Laureaci konkursu (zdobywcy I, II, III nagrody oraz wyróżnień) otrzymają wydawnictwa o tematyce 

przyrodniczej oraz materiały promocyjne BPK. 

 

§8 

Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.  

2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

3. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

4. W przypadku dodatkowych pytań w sprawie konkursu prosimy o kontakt telefoniczny  

tel. 46 8333777 lub 512 650 032 z Kingą Nowak. 
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Załącznik do Regulaminu konkursu na najciekawszego bałwana 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA – KONKURS NA NAJCIEKAWSZEGO BAŁWANA 

 

Imię i Nazwisko autora/autorów 

bałwana 

 

 

 

Wiek autora/autorów bałwana  

 

Autor zdjęcia:  

 

Jak nazwaliście waszego 

bałwana? 

 

Gdzie zostało wykonane 

zdjęcie? 

 

Telefon opiekuna:  

Adres kontaktowy:  

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………….……………… (Imię i Nazwisko opiekuna)  

oświadczam że:  

1) ww. podopieczny jest autorem wykonanego bałwana, 

2) ww. podopieczny/opiekun jest autorem przesłanego zdjęcia oraz ma do niego wyłączne i nieograniczone prawa 

autorskie, zdjęcie pozbawione jest jakichkolwiek wad prawnych i nie jest obciążone prawami i roszczeniami 

osób trzecich, 

3) zgadzam się na nieodpłatne opublikowanie i wykorzystanie przez Organizatora zdjęcia wraz z podaniem 

imienia, nazwiska i wieku autorów bałwana we wszystkich mediach o których zdecyduje Organizator oraz 

publikacjach wydawanych przez Organizatora z zachowaniem praw osobistych autora, 

4) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w/w osoby na potrzeby KONKURSU NA 

NAJCIEKAWSZEGO BAŁWANA, co jest niezbędne do jego przeprowadzenia i wyłonienia laureatów, do 

celów archiwalnych i statystycznych (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 RODO), 

5) wyrażam zgodę na niekomercyjne upublicznienie wizerunku podopiecznego na stronie internetowej Zespołu 

Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, mediach społecznościowych, publikacjach oraz 

artykułach, 

6) podanie danych oraz udzielenie zgody na czas nieokreślony jest dobrowolne, 

7) akceptuję regulamin konkursu na najciekawszego bałwana 

W związku z obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem 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, (dalej jako 

„RODO”), informujemy uczestników niniejszego konkursu o tym, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe: 

a) Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, ul. Solna 

14, 91-423 Łódź. Administrator nie powołał Inspektora Danych Osobowych.  

b) Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane i przetwarzane w czasie trwania konkursu i po 

jego zakończeniu, maksymalnie przez okres 2 lat od wygaśnięcia celu ich przetwarzania. 

c) Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 



d) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają Państwa dane we 

własnym lub w naszym imieniu, w tym m.in.: podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, 

organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania 

ciążących na nas obowiązków, podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (firmom 

hostingowym, dostawcom usług IT). 

e) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do uzyskania 

kopii przetwarzanych przez ZPKWŁ Państwa danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w 

dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). 

f) W sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych, przetwarzanych przez Zespół Parków 

Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, mogą się Państwo kontaktować z Administratorem Ochrony Danych, 

pod adresem email: iod@parkilodzkie.pl, także za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP), 

lub występując do nas w formie pisemnej, na adres siedziby Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa 

Łódzkiego. 

g) W sytuacji gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, posiadacie 

Państwo prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

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

(miejscowość, data)                                                                              (podpis opiekuna prawnego) 
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