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„WYMIATAMY W NASZEJ OKOLICY”
– akcja zbierania śmieci
z okazji ŚWIATOWEGO DNIA ZIEMI 22.04.2022 r.
KONKURS DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ PONADPODSTAWOWYCH
W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM.
Organizatorem konkursu jest Park Narodowy Gór Stołowych.
Regulamin konkursu:
- klasa (max 30 osób) ma za zadanie pozbierać śmieci w wyznaczonym przez
nauczyciela terenie, na obszarze województwa dolnośląskiego,
- należy wykonać kilka zdjęć z wydarzenia i opublikować je na facebooku i/lub stronie
internetowej swojej szkoły wraz z oznaczeniem #park_narodowy_gor_stolowych,
- nauczyciel wypełnia kartę zgłoszenia (zał. nr 1),
- skan lub zdjęcie karty zgłoszenia oraz link do facebooka i/lub strony internetowej
szkoły należy przesłać na adres: edukacja@pngs.com.pl, z dopiskiem „Konkurs Dzień
Ziemi 2022”
TERMIN NADSYŁANIA PRAC: 20.05.2022 r.
NAGRODA obejmuje:
- jednodniową wycieczkę na Szczeliniec Wielki wraz z edukatorem Parku Narodowego
Gór Stołowych dla całej klasy oraz opiekunów (liczba opiekunów zgodna z
obowiązującymi przepisami dotyczącymi wycieczek szkolnych),
- bilety wstępu,
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- obiad w miejscowości Karłów (u podnóża Szczelińca Wielkiego),
- wizytę w Ekocentrum (Kudowa Zdrój).
Wyłonienie zwycięzców odbędzie się będzie drogą losowania w dniu 23.05.2022 r.
przez komisję konkursową, powołaną przed Dyrektora Parku Narodowego Gór
Stołowych. Nagrody przeznaczone są dla dwóch zwycięskich klas.
Wyniki konkursu opublikowane zostaną na facebooku Parku Narodowego Gór
Stołowych oraz drogą mailową w dniu 24.05.2022 r.
Termin wycieczki: czerwiec/wrzesień 2022 r. – po wcześniejszym ustaleniu dogodnego
terminu dla klasy oraz dla edukatora PNGS.
Przejazd autokarem nie jest finansowany w ramach nagrody.
W razie pytań lub niejasności: m.rogala@pngs.com.pl
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!
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(Dyrektor PNGS)

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem konkursu.
………………………………………………………………………
(data i podpis osoby wypełniającej zgłoszenie)
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Załącznik nr 1.
KARTA ZGŁOSZENIA
Nazwa Szkoły
Adres Szkoły
Klasa
(np. 3b lub 4a)

Imię i Nazwisko
osoby wysyłającej
zgłoszenie (np.
wychowawca klasy,
opiekun klasy)

Liczba osób w
klasie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych
wyłącznie z realizacją konkursu pt. „Wymiatamy w naszej okolicy”, organizowanego przez Park
Narodowy Gór Stołowych. (Zgodnie z Ustawą z dnia art. 6 ust. 1 lit a/ 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 (RODO).
………………………………………..…………………………………………….………
(podpis osoby wysyłającej zgłoszenie, miejscowość i data)

