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Regulamin konkursu - Rajdu edukacyjnego „Puszcza Jodłowa” dla klas V-VI 
ze szkół biorących udział w programie edukacyjnym w 2016 r. 

1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie szkół podstawowych (klasy V i VI) prowadzących współpracę 

edukacyjną ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym. 

2. Konkurs w formie Rajdu edukacyjnego będzie sprawdzał wiedzę uczniów dotyczącą Świętokrzyskiego Parku 

Narodowego i innych form ochrony przyrody oraz ogólnych zagadnień dotyczących przyrody i ekologii 

na poziomie szkoły podstawowej. 

3. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie CZTERECH osób z każdej ze szkół (DWIE OSOBY 

Z KLASY V ORAZ DWIE OSOBY Z KLASY VI), wyłonionych przez nauczyciela na podstawie 

wewnętrznych eliminacji oraz prawidłowe wypełnienie, podpisanie i dostarczenie FORMULARZA 

ZGŁOSZENIOWEGO.   

4. Rajd edukacyjny przeprowadzany jest na terenie ŚPN, na jednym ze szlaków turystycznych. 

5. O terminie rajdu szkoły zostaną powiadomione odpowiednio wcześniej stosownym pismem. 

6. Uczniowie pod opieką nauczyciela lub wyznaczonego przez szkołę opiekuna w ramach rajdu przechodzą 

odcinek szlaku na terenie ŚPN, z wyznaczonymi punktami kontrolnymi, na których prowadzone będą gry 

dydaktyczne dotyczące wyżej wymienionych zagadnień. 

7. W razie jednakowej liczby punktów zdobytych w rajdzie, zostanie przeprowadzona dogrywka do pierwszej 

złej odpowiedzi na zadane pytanie. 

8. Najlepsze trzy drużyny zostaną nagrodzone indywidualnie (nagroda dla każdego ucznia). Nagrodami 

rzeczowymi będzie sprzęt elektroniczny, sportowy i turystyczny.  

9. Dodatkowo szkoła, którą będzie reprezentować najlepszy zespół zostanie nagrodzona sprzętem sportowym 

lub elektronicznym. 

10. Po zakończeniu rajdu zostanie napisany protokół zawierający wyniki. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany nagród na książkowe (albumy, wydawnictwa edukacyjne) w razie 

braku dofinansowania w odpowiednim terminie przez WFOŚiGW w Kielcach. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, w szczególnych okolicznościach powstałych 

w trakcie przeprowadzania konkursu. Komisja Konkursowa może przyjąć inny niż określony w Regulaminie 

rajdu sposób przyznawania nagród. 

13. Organizator nie zwraca uczestnikom wydatków na dojazd i powrót z rajdu edukacyjnego. 

14. Wymogiem niezbędnym uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z art. 23 ust. 1. pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

15. Podanie danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania 

konkursu. 

16. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika Konkursu w formularzu zgłoszeniowym 

jest Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie, który przetwarza dane osobowe Uczestników 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. 

poz. 922). 

17. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z konkursem organizowanym przez 

Świętokrzyski Park Narodowy. 

18. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) Uczestnik Konkursu ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, 

sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, 

jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już 

zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania 

zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. 

19. Dane osobowe uczestników konkursu (oraz opiekunów prawnych) mogą być udostępnione, jeżeli jest 

to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa oraz 

jest to niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego. 

20. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia i nazwiska oraz zdjęć osób biorących 

udział w konkursie na stronie internetowej ŚPN oraz na profilu Facebook ŚPN (tzw. fanpage) w celach 

informacyjnych i promocyjnych.  


