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Regulamin działania edukacyjnego
„Feriowe RPN”.
§1
Organizator
1. Organizatorem działania edukacyjnego „Feriowe RPN” jest Roztoczański Park Narodowy
w Zwierzyńcu, ul. Plażowa 2.
2. W ramach w/w działania edukacyjnego ogłoszony jest konkurs dotyczący wykonania
śniegowego konika polskiego w kategorii:



KATEGORIA I - dla uczestników „Feriowe RPN”
KATEGORIA II - dla wszystkich chętnych
§2
Cel działania edukacyjnego.

Celem w/w działania edukacyjnego jest aktywna ochrona przyrody nastawiona na zachowanie
bioróżnorodności siedlisk i gatunków występujących na terenie RPN, promowanie działań związanych
z ekologią, zapoznanie ze zwierzęciem herbowym Parku – konikiem polskim.
§3
Warunki uczestnictwa w działaniu edukacyjnym.
1. Warunkiem zgłoszenia jest wypełnienie „Ferio karty RPN” i przesłanie jej na adres:
edukacja@roztoczanskipn.pl lub drogą pocztową na adres: Roztoczański Park Narodowy,
ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec z dopiskiem „Feriowe RPN”.
2. Osoby niepełnoletnie, nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą wziąć udział
w/w działaniu edukacyjnym pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
3. Harmonogram działania edukacyjnego obejmuje 4 dni spotkań edukacyjnych, określonych w §4.
4. O przyjęciu do w/w działania edukacyjnego uczestnicy poinformowani zostaną drogą
elektroniczną.
§4
Harmonogram i zakres działania edukacyjnego.
I. Działanie edukacyjne obejmuje 4 dni od 14-17.02.2022 r. w godz. 10.00-12.00 o następującej
tematyce związanej z przyrodą RPN, w tym:
 14.02.2022 r. – Miłość do Natury – decoupage – warsztaty z pracownikiem RPN (Ośrodek
Edukacyjno – Muzealny RPN w Zwierzyńcu). Materiały do decoupage zapewnia Organizator.
 15.02.2022 r. – Tropiciele –wyjście terenowe z pracownikiem RPN (wybrana ścieżka
przyrodnicza RPN). Materiały dydaktyczne (lupki, lornetki, klucze do rozpoznawanie tropów i
śladów) zapewnia Organizator.
 16.02.2022 r. – Ptasia Stołówka – kule dla ptaków - warsztaty z pracownikiem RPN (Ośrodek
Edukacyjno – Muzealny RPN w Zwierzyńcu). Materiały do decoupage zapewnia Organizator.
 17.02.2022 r. – Śniegowy konik – kulig z końkursem (przejazd wybraną trasą podany zostanie
najpóźniej dzień przed kuligiem). Konkurs dla uczestników „Feriowo RPN” na terenie Ośrodka
Edukacyjno – Muzealnego RPN w Zwierzyńcu lub w wybranym terminie
i miejscu wskazanym w § 6.
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§5
Warunki uczestnictwa w konkursie.
1. W ramach działania edukacyjnego ogłoszony jest konkurs dotyczący wykonania śniegowego
konika polskiego w KATEGORII I – dla uczestników „Feriowe RPN” oraz w KATEGORII II
- dla wszystkich chętnych.
2. Osoby niepełnoletnie, nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą wziąć udział
w/w konkursie pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
3. Warunkiem zgłoszenia jest wypełnienie dla:
 Kategorii I - „Ferio karty RPN” (zaznaczenie krzyżykiem pola końkurs)
 Kategorii II – karty Końkurs
i przesłanie jej na adres: edukacja@roztoczanskipn.pl lub drogą pocztową na adres: Roztoczański
Park Narodowy, ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec z dopiskiem „Feriowe RPN”.
4. Jeden uczestnik ma
do wybranej kategorii.

możliwość

zgłoszenia

jednej

pracy

śniegowego

konika

polskiego

§5
Opis prac konkursowych dla obu kategorii.
1. Tematem konkursu jest konik polski.
2. Zadaniem uczestników jest wykonanie śniegowego konika polskiego, sfotografowanie
go
i zapisanie w formie pliku elektronicznego (np. JPG), a następnie wysłanie na adres:
edukacja@roztoczanskipn.pl, bądź przesłanie na adres Roztoczańskiego Parku Narodowego,
ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec z dopiskiem: „Feriowe RPN”, Końkurs - Kategoria I lub Końkurs
kategoria II.
3. Fotografia powinna przedstawiać sylwetkę konika polskiego i uchwycić najważniejsze jego cechy
wyglądu z wykorzystaniem dowolnego materiału.
4. Ilość przesłanych fotografii dowolna.
5. Nie dopuszcza się fotografii kopiowanych z Internetu.

§6
Harmonogram prac konkursowych dla obu kategorii.
1. Wykonanie prac konkursowych (fotografii) w obu kategoriach powinno odbyć się w terminach:
od 20.01 – 17.02.br.
2. Termin nadsyłania prac konkursowych w obu kategoriach mija 20.02.2022 r.
3. Fotografie konkursowe wykonana w innym terminie nie będzie brana pod uwagę.
§7
Wyniki i nagrody prac konkursowych dla obu kategorii.
1. Wyniki końkursu dla obu kategorii zostaną podane 22.02.2022 r.
2. W ramach obu kategorii wyłonionych zostanie po 3 zwycięzców, którzy otrzymają nagrody
przypisane do zajmowanych miejsc I, II i III.
3. Nagrody zostaną przesłane na koszt Organizatora.
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4. Lista nagrodzonych w konkursie na wykonanie śniegowego konika w obu kategoriach
opublikowana zostanie na stronie internetowej www.roztoczanskipn.pl
§6
Postanowienia Ogólne.
1. Przystępując do projektu, uczestnik przesyła swoje zgłoszenie (Ferio kartę RPN” lub kartę końkurs)
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 konkursie.
2. Przez podanie danych osobowych prawni opiekunowie uczestnika nieletniego wyrażają zgodę
na ujawnienie tych danych podczas ogłoszenia wyników konkursu, również na stronach
internetowych Organizatora.
3. Udział w działaniu edukacyjnym oraz w konkursie jest bezpłatny.
4. Podczas wyjścia terenowego oraz kuligu, prosimy o ubiór terenowy, odpowiedni do panujących
warunków pogodowych.
5. Przejazd do Ośrodka Edukacyjno – Muzealnego RPN w wyznaczonych terminach, zawartych
w harmonogramie we własnym zakresie, nie zapewniamy transportu.
6. Zwycięzców w każdej z kategorii konkursowych wyłoni niezależne jury.
7. Organizator zastrzega sobie prawo:
o
o

niedopuszczenia do konkursu prac nieregulaminowych,
zmiany Regulaminu w przypadkach uzasadniających uszczegółowienie zapisów.

8. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
9. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela pracownik Roztoczańskiego Parku Narodowego
Aneta Dybowska - tel./email: 514 167 840, edukacja@roztoczanskipn.pl
10. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Roztoczańskiego Parku Narodowego
Organizator
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