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REGULAMIN 

XXIX edycji programu i konkursu dla szkół podstawowych pt.:  
„Zachowamy piękno i walory przyrodnicze Bieszczadów”  
pod patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty 

CZĘŚĆ I  

Regulamin i harmonogram programu „Zachowamy piękno i walory przyrodnicze  
Bieszczadów” 

I. Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem programu i konkursu jest Bieszczadzki Park Narodowy, zwany dalej BdPN. 
2. Główne cele programu i konkursu: 

• Kształtowanie świadomości ekologicznej młodzieży oraz pogłębienie wiedzy z zakresu 
podstaw ekologii i zasobów przyrodniczych Bieszczadów oraz strategii ich ochrony. 

• Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko oraz promowanie postaw proe-
kologicznych oraz prozdrowotnych poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą. 

• Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz rozbudzanie twórcze-
go myślenia i wrażliwości estetycznej.  

• Rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań uczniów poprzez tworzenie własnych opraco-
wań zadanych zagadnień, z wykorzystaniem technik komputerowych. 

3. Program adresowany jest do uczniów szkół podstawowych województwa podkarpackiego (kl. 
VI i VII), w szczególności z powiatów: bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego. Zgłoszenia 
przyjmowane są na podstawie przedłożonej listy podpisanej przez Dyrektora szkoły, przy 
czym grupy nie powinny być większe niż 20 osób. Każdy uczeń może uczestniczyć w kolejnych 
dwóch edycjach programu. 

4. Zajęcia edukacyjne prowadzą pracownicy BdPN, którzy odpowiadają za organizację  
i merytoryczne prowadzenie zajęć. 

5. Za dyscyplinę i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć edukacyjnych odpowiada nauczyciel, 
który uczestniczy we wszystkich zajęciach. 

6. Podsumowaniem programu jest konkurs, rozgrywany w kategorii zespołowej. Przygotowanie 
się uczestników do części konkursowej odbywa się poprzez aktywny udział w całym progra-
mie. 

7. Zgłoszenie do programu wymaga zapoznania się z klauzulą informacyjną i podpisania zgody 
na przetwarzanie danych osobowych, które zostaną zamieszczone na stronie Internetowej 
Parku: www.bdpn.pl oraz rozesłane do szkół. Zgodę podpisuje nauczyciel i uczniowie zgłosze-
ni do programu. W przypadku uczniów, zgodę wypełnia rodzic/opiekun (druk - Zgoda rodzi-
ca/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych dziecka). 

II. Harmonogram Programu  
1. Wrzesień - październik – listopad 2021 r. – jedno- lub dwudniowe warsztaty jesienne realizo-

wane w Terenowych Stacjach Edukacji Ekologicznej BdPN w Wołosatem lub w Suchych Rze-
kach oraz na ścieżkach przyrodniczych BdPN. Praca zespołowa nad folderem o BdPN pt. „Z 
głową w górach”. 

2. Maj - czerwiec 2022 r. – jedno- lub dwudniowe warsztaty jesienne realizowane w Tereno-
wych Stacjach Edukacji Ekologicznej BdPN w Wołosatem lub w Suchych Rzekach oraz na 
ścieżkach przyrodniczych BdPN. Praca zespołowa nad folderem o BdPN pt. „Z głową w gó-
rach”. 
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3. Październik 2022 r. Przesyłanie do BdPN drogą online przygotowanych folderów pt. „Z głową 
w górach” w formie edytowalnej. Powołanie Jury konkursowego do oceny folderów. 

4. Październik 2022 r. Wyłonienie przez Jury trzech najlepszych folderów pt.  „Z głową w gó-
rach”, wręczenie nagród laureatom. Nadanie szkole tytułu Medialnego Ambasadora Biesz-
czadzkiego Parku Narodowego za najlepszy folder. Przekazanie wydawnictw i świadectw 
udziału w programie wszystkim uczestnikom. 

5. Listopad 2022 r. Wydanie drukiem foldera przygotowanego przez szkołę nagrodzoną tytułem 
Medialnego Ambasadora Bieszczadzkiego Parku Narodowego. 

6. Grudzień 2022 r. Przekazanie folderów do obiektów związanych z turystyką (punkty informa-
cji turystycznej, pensjonaty, hotele, gospodarstwa agroturystyczne i in.) 

III. Praca nauczyciela z uczniami z wykorzystaniem materiałów przygotowanych przez BdPN i 
przesłanych do opiekunów programu. Zakres tematyczny przekazanych materiałów:  

• Bieszczadzki Park Narodowy – gdzie się znajduje, co chroni i czy jest wyjątkowy?  

• Osobliwości przyrody nieożywionej Bieszczadzkiego Parku Narodowego 

• Osobliwości świata roślin Bieszczadzkiego Parku Narodowego 

• Ogólna charakterystyka bieszczadzkiej fauny.  

IV. Realizacja jedno lub dwudniowych warsztatów wiosennych i jesiennych  
1. Zajęcia odbywają się w oparciu o Terenową Stację Edukacji Ekologicznej (dalej: TSEE) w Wo-

łosatem lub w Suchych Rzekach i ścieżki przyrodnicze.  
2. Uczestnicy zajęć terenowych powinni przywieźć ze sobą śpiwór, buty terenowe, buty na 

zmianę, okrycie przeciwwiatrowe i przeciwdeszczowe oraz wyżywienie, które przygotowują 
we własnym zakresie.  

3. Uczestnicy zajęć mają możliwość skorzystania z lodówek, czajników elektrycznych, kuchenek 
elektrycznych w celu przechowania i przygotowania prostych posiłków. Korzystanie z kuchni 
powinno odbywać się pod opieką nauczyciela. 

4. Każda grupa powinna posiadać aparat fotograficzny/smartfon, pamięć przenośną USB, w 
miarę możliwości laptop . 

5. Koszt noclegu z własnym śpiworem w TSEE w Wołosatem lub w Suchych Rzekach dla uczest-
ników programu wynosi 15,00 zł (po bonifikacie 50%). 

6. Uczestnicy zajęć terenowych otrzymują bezpłatnie zeszyty ćwiczeń.  
7. Uczestnicy programu są zobowiązani podczas pobytu w TSEE do przestrzegania obowiązują-

cego regulaminu.  
8. Podczas zajęć terenowych uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu BdPN.  
9. Uczestnicy programu są zwolnieni z opłaty za wstęp do Parku podczas zajęć. 
10. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć i czasu wolnego odpowiada nauczyciel. 
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CZĘŚĆ II 
Regulamin Konkursu pt.: „Zachowamy piękno i walory przyrodnicze Bieszczadów”  

V. Zasady konkursu i warunki uczestnictwa 
1. W konkursie biorą udział uczniowie, którzy uczestniczyli w zajęciach w ramach programu 

edukacji ekologicznej pt. „Zachowamy piękno i walory przyrodnicze Bieszczadów”. 
2. Do 04. października 2022 r. nauczyciel-opiekun przesyła do Ośrodka Edukacji Ekologicznej 

BdPN w Ustrzykach Dolnych – mail: edukacja@bdpn.pl   folder konkursowy (szczegółowy opis 
– pkt II), który będzie oceniony przez Jury konkursowe.  

3. Do 18. października Jury Konkursu wyłoni trzy najlepsze foldery ( I,II i III miejsce) 
4. Finał Konkursu odbędzie się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodniczym BdPN 

w Ustrzykach dolnych, w listopadzie 2022 r. 
5. Komisja przygotowuje protokół z przebiegu konkursu. 
6. Nagrody rzeczowe fundowane przez BdPN otrzymują 3 szkoły (miejsce I-III). Ponadto za I 

miejsce szkoła otrzyma certyfikat Medialnego Ambasadora Bieszczadzkiego Parku Narodo-
wego. Najlepszy folder będzie wydrukowany i rozprowadzony do obiektów związanych z tu-
rystyką (punkty informacji turystycznej, pensjonaty, hotele, gospodarstwa agroturystyczne i 
in.) Organizator zastrzega sobie możliwość innego rozdziału nagród. 

7. Wszyscy uczestnicy programu otrzymują zaświadczenia ukończenia programu edukacyjnego 
„Zachowamy piękno i walory przyrodnicze Bieszczadów” i wydawnictwa BdPN.  

8. Wyniki konkursu będą publikowane na stronie Parku www.bdpn.pl  
9. Protokół komisji konkursowej i inne dokumenty związane z realizacją programu i konkursu 

będą przechowywane w BdPN wg zasad archiwizacji. 

VI. Zasady przygotowania prezentacji konkursowej oraz kryteria oceny  
10. Każdy zespół uczestniczący w programie i konkursie ma za zadanie przygotować folder pt: „Z 

głową w górach”, który ma być przesłaniem od uczestników programu do turystów odwie-
dzających BdPN.  

11. Zadaniem konkursowym jest samodzielne przygotowanie folderu, który powinien nieść prze-
słanie zawarte w tytule, czyli np.: 
- zapozna turystów z walorami przyrodniczymi BdPN, 
- omówi w jaki sposób należy go zwiedzać, 
- opisze zasady bezpieczeństwa w górach, 
Ma to szczególne znaczenie, ponieważ najlepszy folder będzie wydrukowany i przekazany tu-
rystom odwiedzającym Bieszczady. 

12. Folder powinien być poprawny pod względem merytorycznym i zawierać zdjęcia oraz grafiki 
wykonane przez uczestników programu podczas zajęć w BdPN lub podczas indywidualnych 
wycieczek po Bieszczadach.  

13. Folder należy wykonać w formacie A4 (297 x 210 mm) składany do DL (po złożeniu na trzy 
części otrzymuje rozmiar 99x210 mm). Czcionka Calibri, rozmiar 11 punktów, interlinia 1,0, 
marginesy 0,5 cm. Powinien zawierać np.: kolorowe zdjęcia, rysunki lub mapy. Folder do oce-
ny przez Jury należy przesłać w formacie PDF lub JPG drogą online na adres eduka-
cja@bdpn.pl. Wszystkie materiały użyte do przygotowania folderu należy zachować ze wzglę-
du na planowany druk nagrodzonego folderu. 

14. Folder powinien zawierać takie informacje, jak: 

• Tytuł 

• Imiona i nazwiska autorów, nazwę szkoły  

• Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego przygotowano prezentację 

• Wykaz autorów zdjęć i grafik itp.  

mailto:edukacja@bdpn.pl
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15. BdPN zastrzega sobie prawo publikowania prac konkursowych na stronie i portalach interne-
towych BdPN oraz druku i rozpowszechnienia w obiektach turystycznych w Bieszczadach. 

16. Komisja Konkursowa będzie stosowała przy ocenie prezentacji następujące kryteria: 

• Interesujące i nowatorskie opracowanie tematu, przyciągające uwagę  
i charakteryzujące się oryginalnym ujęciem oraz ciekawymi przemyśleniami, 

• poprawność merytoryczną, 

• walory estetyczne, spójność i przejrzystość,  

• samodzielność pracy,  

• techniczną poprawność wykonania, wykorzystanie w folderze własnoręcznie wykonanych 
zdjęć, rysunków, schematów, itp. 

17. Zespoły, które naruszą regulamin konkursu oraz obowiązujące w Polsce przepisy prawa po-
wszechnego ( w tym prawa autorskie) oraz ogólnie przyjęte normy społeczne i etyczne zosta-
ną wykluczone z konkursu.  

VII. Postanowienia końcowe 
18. BdPN zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym momencie reali-

zacji konkursu. 
19. Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regu-

laminu i jego akceptacją. 
20. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego Regulaminu, 

BdPN zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. 

VIII. Załączniki:  
1. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych dziecka (uczeń) 
2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (nauczyciel) 
3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
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Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych dziecka (uczeń) 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ………………………….……………… 

….………………………….………………………. w zakresie: imię i nazwisko, adres szkoły, miejsce  

w konkursie (w przypadku osób nagrodzonych) oraz wizerunek (zdjęcia z zajęć i konkursu głównie 

grupowe) przez administratora  tj. Bieszczadzki Park Narodowy z siedzibą w Ustrzykach Górnych 19, 

38-713 Lutowiska, w celu: uczestnictwa w konkursie „Zachowamy piękno i walory przyrodnicze 

Bieszczadów”, co wiąże się z: opublikowaniem imienia, nazwiska, adresu szkoły, informacji o 

otrzymanej nagrodzie oraz publikowaniem i powielaniem prac konkursowych (prezentacji) na stro-

nach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych oraz w innych środkach masowe-

go przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu; opublikowaniem wizerunku w 

relacjach z przebiegu programu i konkursu.  

Zostałem/zostałam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do 

wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. 

Zapoznałem/Zapoznałam się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez 

Bieszczadzki Park Narodowy. 

 

 
Miejscowość ……………………..……… Data:  ………………..………. r.    

…………………………..…………………….. 
                                                                                                          (podpis) 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (nauczyciel) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie:  

imię, nazwisko, miejsce w konkursie, adres szkoły, wizerunek, przez administratora  tj. Bieszczadzki 

Park Narodowy z siedzibą w Ustrzykach Górnych 19, 38-713 Lutowiska, w celu: uczestnictwa w kon-

kursie „Zachowamy piękno i walory przyrodnicze Bieszczadów”, co wiąże się z: opublikowaniem 

imienia, nazwiska, adresu szkoły, informacji o otrzymanej nagrodzie oraz publikowaniem i powie-

laniem prac konkursowych na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawni-

czych oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników 

Konkursu; opublikowaniem wizerunku w relacjach z przebiegu programu i konkursu.  

Zostałem/zostałam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do 

wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. 

Zapoznałem/Zapoznałam się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez 

Bieszczadzki Park Narodowy. 

 
 
Miejscowość ……………………..……… Data:  ………………..………. r.    

…………………………..…………………….. 
                                                                                                          (podpis) 
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 
Bieszczadzki Park Narodowy zgodnie z art. 13 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) informuje, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bieszczadzki Park Narodowy   z siedzibą w 

Ustrzykach Górnych 19 38-713 Lutowiska, 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Bieszczadzkim Parku Narodowym możliwy jest pod 

numerem tel. 724750052 lub adresem email ebrodowicz@bdpn.pl, 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: uczestnictwa w programie i konkursie  

„Zachowamy piękno i walory przyrodnicze Bieszczadów” (zgłoszenie do udziału, ogłoszenie 
wyników, sprawozdanie z przebiegu programu)   na podstawie  Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego roz-
porządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będzie Podkarpackie Kuratorium Oświaty (sprawoz-
danie)   

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres: 5 lat  
6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,         w tym 

profilowaniu, 
7) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wo-
bec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,  

8) posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem  

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobo-
we przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie da-
nych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, 

10) podanie danych osobowych jest: dobrowolne jednakże niepodanie danych w zakresie wymaga-
nym przez administratora może skutkować wykluczeniem z udziału w konkursie gdyż jest  wa-
runkiem uczestnictwa w konkursie zapisanym   w regulaminie. 

11)  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynaro-
dowej. 
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