
REGULAMIN FOTO - PUZZLE 

„PODEJMIJ WYZWANIE” 

 

§ 1  

Informacje podstawowe 

1. Organizatorem FOTO - PUZZLI „PODEJMIJ WYZWANIE”, jest Roztoczański Park Narodowy 

z siedzibą w Zwierzyńcu, ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec, zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Foto - puzzle są organizowane w ramach ustawowych i statutowych zadań Parku związanych  

z prowadzeniem edukacji przyrodniczej. 

3. Foto - puzzle są zamieszczone na oficjalnej stronie Roztoczańskiego Parku Narodowego 

www.roztoczanskipn.pl 

 

§ 2  

Postanowienia ogólne 

1. Foto - puzzle są kierowane do osób fizycznych bez ograniczeń wiekowych, nazywanych dalej 

„Uczestnikami”. 

2. Podstawowe informacje, pytania, odpowiedzi oraz rozstrzygnięcie Foto - puzzli dostępne  

są na stronie internetowej www.roztoczanskipn.pl. 

3. Foto - puzzle są prowadzone w języku polskim. 

4. W Foto - puzzlach może wziąć udział nieograniczona liczba Uczestników. 

5. W Foto - puzzlach nie mogą brać udziału pracownicy Roztoczańskiego Parku Narodowego 

oraz ich rodziny. 

 

§ 3  

Cel 

Celem Foto - puzzli jest: 

1. Poznawanie różnorodności biologicznej Parku (zespoły leśne, grzyby, flora, fauna, 

krajobraz). 

2. Popularyzacja idei i wartości przyrodniczych oraz kulturowych Roztoczańskiego Parku 

Narodowego. 

3. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym działalności 

Roztoczańskiego Parku Narodowego. 

4. Zwrócenie uwagi na sprawy ochrony przyrody i poznanie Parku jako jednego z ogniw sieci 

Natura 2000. 

5. Wzbogacenie oferty edukacyjno-turystycznej RPN. 
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§ 4  

Haromonogram 

1. Foto - puzzle rozpoczynają się 13 lipca br., zakończenie następuje 21 grudnia br.  

2. Fotografie podzielone na elementy w formie puzzli będą zamieszczane w cyklu tygodniowym 

(od poniedziałku do poniedziałku). 

3. Czas publikacji fotografii - jedno zdjęcie w tygodniu. 

 

§5 

Wymagania formalne 

1. Foto - puzzle polegają na ułożeniu fotografii z elementów w formie puzzli oraz na poprawnym 

udzieleniu odpowiedzi na pytanie związane z daną fotografią, dotyczącą jednej z trzech 

kategorii tematycznych: 

Kategoria I - Grzyby i Rośliny  

Kategoria II - Zwierzęta  

Kategoria III - Krajobraz 

2. W ramach Foto - puzzli opublikowane zostaną 23 fotografie podzielone na elementy w formie 

puzzli, czyli tyle ile jest parków narodowych w Polsce. 

3. Odpowiedzi na pytania dotyczące ułożonej fotografii należy udzielić poprzez wypełnienie 

aplikacji internetowej dostępnej na stronie www.roztoczanskipn.pl, tj. wpisanie po zakończeniu 

Foto - puzzli swojego adresu e-mail i zaakceptowanie poprzez kliknięcie ikony zakończ. 

4. Każdy uczestnik może przesłać odpowiedzi oddzielnie do każdej z 23 fotografii. 

5. W przypadku braku prawidłowych odpowiedzi na koniec tygodnia zamieszczone zostanie cała 

fotografia wraz z odpowiedzią na pytanie i nie zostanie przyznana nagroda.  

6. Z jednego adresu e-mail może być udzielona tylko jedna prawidłowa odpowiedź na dane 

pytanie.  

 

 

§ 6  

Ocena odpowiedzi 

1. Nad przebiegiem Foto - puzzli czuwa Komisja, powołana przez Organizatora w składzie: 

 mgr Aneta Dybowska – st. specjalista ds. edukacji w RPN 

 mgr inż. Małgorzata Pasieka – st. specjalista ds. edukacji w RPN 

2. Komisja ocenia odpowiedzi nadesłane w ramach Foto - puzzli oraz przyznaje nagrody.  

3. Praca Komisji jest niezależna, a jej decyzje są ostateczne. 

4. Prace komisji i informacje o przyznaniu nagród regulaminowych dokumentuje protokół 

przygotowywany w trakcie trwania Foto-puzzli. 
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§ 7 

Zwycięzca 

1. W danym tygodniu może zwyciężyć tylko jedna osoba, która zostanie wyłoniona w drodze 

losowania spośród osób, które ułożą puzzle i prześlą prawidłową odpowiedź na zadane 

pytanie, np. "jakie miejsce przedstawia krajobraz z fotografii", „jaka jest polska nazwa 

gatunkowa grzybów, rośliny, zwierząt”. 

2. Prawidłowa odpowiedź wraz z Informacją o zwycięzcy ukaże się na stronie internetowej RPN 

do 7 dni roboczych po zakończeniu terminu nadsyłania odpowiedzi. 

3. Organizator do 7 dni roboczych powiadamia zwycięzcę drogą e-mail o przyznaniu nagrody. 

 

§ 8 

Nagroda 

1. Nagrodą za prawidłową odpowiedź będą wydawnictwa, pamiątki promujące Park: zestawy 

wydawnictw książkowych, mapowych, kubki, koszulki, gadżety, będące w posiadaniu 

Organizatora. 

2. Nagrody będą do odbioru w Punkcie Informacji Turystycznej, ul. Plażowa 3a w Zwierzyńcu  

lub zostaną przesłane pocztą na koszt Organizatora na adres wskazany w mailu przez 

uczestnika Foto – puzzli. 

 

§ 9  

Postanowienia końcowe 

1. Udział w Foto - puzzlach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

2. Udział w Foto - puzzlach jest jednoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych 

uczestnika Foto - puzzli do celów jego przeprowadzenia. Uczestnik oświadcza,  

że wyraża zgodę na udział w Foto - puzzlach organizowanym przez Roztoczański Park 

Narodowy z siedzibą w Zwierzyńcu. Jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych dla działań promocyjnych związanych z ww. Foto - puzzlami zgodnie  

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 

poz. 926 z późniejszymi zmianami). 

3. W przypadku udziału w Foto-puzzlach osób niepełnoletnich prawny opiekun oświadcza, że 

wyraża zgodę na udział uczestnika niepełnoletniego w Foto-puzzlach organizowanych przez 

Roztoczański Park Narodowy z siedzibą w Zwierzyńcu i jednocześnie wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych w/w uczestnika do celów w/w Foto-puzzli. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie Foto-puzzli  

w uzasadnionych przypadkach w trakcie jego trwania. 

5. Wszelkie zmiany wprowadzone do regulaminu stają się obowiązujące w momencie  

ich opublikowania na stronie internetowej Organizatora. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Foto-puzzlach uczestnika 

działającego sprzecznie z niniejszym regulaminem, w tym nie przyznania mu nagrody. 

7. Ostateczna interpretacja Regulaminu Foto-puzzli należy do Organizatora. 


