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Regulamin kampanii edukacyjnej  

pn. „Mały może więcej, czyli przyroda w Twoich rekach”. 

 

 

§ 1 

Organizator 

1. Organizatorem kampanii edukacyjnej pn. „Mały może więcej, czyli przyroda w Twoich rękach” 

jest Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu, ul. Plażowa 2. 

§ 2 

Cel kampanii edukacyjnej. 

Celem w/w kampanii edukacyjnej jest aktywna ochrona przyrody nastawiona na zachowanie 

bioróżnorodności siedlisk i gatunków występujących na terenie RPN, promowanie działań związanych  

z ekologią, rozwijanie przyrodniczych zainteresowań, praktyczna edukacja ekologiczna, budowanie nowej 

oferty edukacyjnej oraz współpraca z lokalną społecznością, wzbogacenie działań kierowanych do każdej 
grupy wiekowej poprzez wspólne zadania związane z przyrodą. 

§ 3  

Warunki uczestnictwa w kampanii edukacyjnej. 

1. Warunkiem zgłoszenia jest wypełnienie zgłoszenia i przesłanie na adres: 

edukacja@roztoczanskipn.pl lub drogą pocztową na adres: Roztoczański Park Narodowy,  
ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec z dopiskiem „Mały może więcej, czyli przyroda w Twoich 
rękach”. 

2. Osoby niepełnoletnie, nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą wziąć udział 
w/w kampanii edukacyjnej pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego. 

3. Kampania edukacyjna obejmuje 3 zakresy działań, w tym: blok informacyjny (prezentacja filmowa, 

konkurs on-line), akcję społeczną, podsumowanie. Szczegółowy harmonogram i zakres określa § 4. 

4. O przyjęciu do w/w kampanii edukacyjnej uczestnicy poinformowani zostaną drogą elektroniczną.  

5. Udział w poszczególnych działaniach jest dowolny. 

§ 4  

Harmonogram i zakres kampanii edukacyjnej. 

6. Kampania edukacyjna obejmuje 3 działania w ramach „Mały może więcej, czyli przyroda w Twoich 
rekach” realizowanych od 12.04-27.04 2023 r. w następującym zakresie: 

 BLOK INFORMACYJNY pn.„Razem dla Ziemi” (od 12.04.2023 r. do 24.04.2023 r.)- 

prezentacja filmowa oraz konkurs on-line – strona www.roztoczanskipn.pl   

 AKCJA SPOŁECZNA (w dniu 21.04.2023 r.) to aktywny udział w porządkowaniu terenu (zebranie 

śmieci) obejmujące dowolny teren w otulinie Parku, jak i dowolny teren cenny przyrodniczo na 

terenie całego kraju od świtu do zmierzchu. Worki na śmieci, rękawiczki są po stronie 

uczestników w/w akcji. Organizator zapewnia w/w środki w przypadku porządkowania 

udostępnionych ścieżek przyrodniczych na terenie RPN. 

 PODSUMOWANIE KAMPANII EDUKACYJNEJ (w dniu 27.04.2023 r.). Uroczyste podsumowanie 

kampanii edukacyjnej w Roztoczańskim Centrum Monitoringu i Nauki, wręczanie podziękowań, 

nagród, ogłoszenie wyników konkursu on-line, relacja z przebiegu kampanii edukacyjnej – 

prezentacja filmowa na stronie www.roztoczanskipn.pl  
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§ 5 
Nagrody 

1. KONKURS ON-LINE  „Razem dla Ziemi” daje możliwość zdobycia nagrody za udzielenie 80% 

poprawnych odpowiedzi na 22 pytania, w tym:10 nagród w formie bonu edukacyjnego za udział  

w konkursie on-line. Bon daje możliwość bezpłatnego zwiedzania wszystkich wystaw w Ośrodku 

Edukacyjno – Muzealnym RPN, zwiedzania Izby Leśnej na Floriance oraz bezpłatnego przejścia 

„ścieżką przyrodniczą na Bukową Górę w wybranym terminie, po wcześniejszym ustaleniu. Jeden 

bon przypisany jest jednemu zwycięzcy, który może zabrać ze sobą 3 osoby. 

2. AKCJA SPOŁECZNA daje możliwość zdobycia nagrody 40 szt. sadzonek drzew i krzewów dla 

placówek szkolnych. Jedna sadzonka dla 1 placówki edukacyjnej. Warunkiem otrzymania 

sadzonki jest przesłanie krótkiej relacji, sprawozdania z akcji społecznej w formie pokazu 

fotografii, komentarza, sprawozdania, filmu itp. Dla uczestników indywidualnych z całego kraju 

przekazane zostaną materiały promocyjne RPN. Warunkiem otrzymania w/w nagród jest 

przesłanie do 25.04.br. sprawozdania z własnej akcji społecznej prowadzonej w dniu 21.04.br.  

w formie pokazu fotografii, komentarza, sprawozdania, filmu itp. na adres 

edukacja@roztoczanskipn.pl. 

3. PODSUMOWANIE KAMPANII EDUKACYJNEJ. Formą nagrody jest poczęstunek w Roztoczańskim 

Centrum Monitoringu i Nauki podczas uroczystego podsumowania kampanii edukacyjnej dla 

wszystkich chętnych zaangażowanych w kampanię edukacyjną w dniu 27.04.br.  

§ 6 

Postanowienia Ogólne. 

4. Przystępując do kampanii edukacyjnej uczestnik przesyła swoje zgłoszenie i tym samym akceptuje 

Regulamin w całości, Oświadczenie oraz klauzulę RODO i zobowiązuje się do ich przestrzegania, 

jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w/w 

działaniu edukacyjnym. 
5. Przez podanie danych osobowych uczestnicy wyrażają zgodę na ujawnienie tych danych na 

stronach internetowych Organizatora. 

6. Udział w kampanii edukacyjnej jest bezpłatny. 

7. Podczas wyjścia terenowego, prosimy o ubiór terenowy, odpowiedni do panujących warunków 

pogodowych. 

8. Roztoczański Park Narodowy nie zapewnia transportu w ciągu trwania kampanii edukacyjnej. 
9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadkach uzasadniających 

uszczegółowienie zapisów. 

10.  Wszelkich informacji na temat w/w działania edukacyjnego udziela pracownik Roztoczańskiego 

Parku Narodowego Aneta Dybowska - tel./email: 514 167 840, edukacja@roztoczanskipn.pl  

11. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Roztoczańskiego Parku Narodowego 

Organizator 
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