
    
   

  

 
   

Działanie edukacyjne realizowane przez Roztoczański Park Narodowy w ramach Ferii zimowych w 2022 r.  

 

REGULAMIN DZIAŁANIA EDUKACYJNEGO 

„PRZYRODNICZA MASKARADA – BAL W KRÓLESTWIE ZWIERZĄT” 

 

 

§ 1  

Informacje podstawowe 

1. Organizatorem działania edukacyjnego „Przyrodnicza maskarada – bal w królestwie zwierząt”, jest 

Roztoczański Park Narodowy z siedzibą w Zwierzyńcu, ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec, zwany dalej 

„Organizatorem”.  

2. Działanie edukacyjne „Przyrodnicza maskarada – bal w królestwie zwierząt”, zwane dalej „działaniem 

edukacyjnym”, organizowane jest w ramach ustawowych i statutowych zadań Parku związanych  

z prowadzeniem edukacji przyrodniczej. 

3. Działanie edukacyjne obejmuje: 

a) warsztaty przyrodnicze, zwane dalej: „warsztaty”, 

b) konkurs on-line. 

4. Działanie edukacyjne skierowane jest do dzieci i młodzieży, nazywanych dalej „Uczestnikami”. 

5. Udział w działaniu edukacyjnym jest bezpłatny. 

 

§ 2 

Cel działania edukacyjnego 

Celem działania edukacyjnego jest: 

1. Poznawanie bogactwa przyrodniczego Roztoczańskiego Parku Narodowego. 

2. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie i wynikających ze zmieniających się pór roku. 

3. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i umiejętności obserwacji przyrodniczej. 

4. Rozwijanie kreatywności i wyobraźni oraz umiejętności plastycznych. 

5. Kształtowanie nawyków poszanowania przyrody i zachowań proekologicznych. 

6. Wzbogacenie oferty edukacyjno-turystycznej Roztoczańskiego Parku Narodowego. 

 

 

§3 

Zakres działania edukacyjnego 

Działanie edukacyjne obejmuje: 

1. Warsztaty przyrodnicze prowadzone przez pracownika Parku i realizowane w układzie kameralnym  

w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym RPN i Izbie Leśnej we Floriance oraz w układzie terenowym na 

wybranych ścieżkach przyrodniczych, wg poniższej tematyki: 

 Zamaskowani – sztuka kamuflowania się zwierząt (22.02.2022 r.) – warsztaty kameralne 

realizowane w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym RPN. 

 Byle nie zmarznąć – zwierzęce sposoby na zimno (23.02.2022 r.) – warsztaty terenowe 

realizowane na wybranej ścieżce edukacyjnej w RPN. Ognisko przy OEM. 

 Bal maskowy przyrody – tańce i śpiewy, czyli sposoby komunikowania się zwierząt 

(24.02.2022 r.) – bal w królestwie zwierząt z konkursem na przebranie prezentujące zimową szatę 

jednego ze zwierząt żyjących w RPN (Ośrodek Edukacyjno-Muzealny). 

 Ukryta w głębi lasu – Florianka zimowo (25.02.2022 r.) – wyprawa z konikiem polskim do Izby 

Leśnej i Ośrodka Hodowli Zachowawczej Konika Polskiego we Floriance. 

2. Konkurs on-line „Bal maskowy przyrody – zimowe kostiumy zwierząt Roztoczańskiego Parku 

Narodowego”. 

 

 

§ 4  

Haromonogram działania edukacyjnego 

1. Warsztaty realizowane będą w terminie od 22-25 lutego 2022 r. w godz. 10.00 – 12.00. 

2. Konkurs on-line trwa od  4 lutego 2022 r. Termin nadsyłania prac konkursowych do 28 lutego 2022 r.  
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§ 5 

Warunki i zasady uczestnictwa w warsztatach przyrodniczych 

1. Warunkiem udziału w warsztatach jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres e-mail: 

edukacja_mp@roztoczanskipn.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Roztoczański Park Narodowy  

ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec z dopiskiem „Przyrodnicza maskarada”. 

2. W ramach warsztatów realizowanych w dniu 24.02.2022 r. odbędzie się konkurs na przebranie 

prezentujące zimową szatę jednego ze zwierząt żyjących w RPN. Uczestnicy konkursu samodzielnie 

wykonują przebranie przed warsztatami (w domu) lub podczas trwania warsztatów. 

3. Wszystkie materiały potrzebne w trakcie realizacji warsztatów zapewnia Organizator. 

4. Udział w warsztatach osób niepełnoletnich wyłącznie na podstawie pisemnej zgody rodziców/opiekunów 

prawnych Uczestnika. 

5. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

6. Uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną o przyjęciu na warsztaty. 

7. Uczestnicy zobowiązani są stosownie przygotować się do warsztatów w terenie, posiadać odpowiedni 

do panujących warunków pogodowych ubiór. 

8. Zbiórka Uczestników przed rozpoczęciem warsztatów każdego dnia w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym. 

Przybycie Uczestników na miejsce zbiórki we własnym zakresie. 

9. Organizator nie ubezpiecza uczestników warsztatów od NNW i nie ponosi odpowiedzialności za 

nieszczęśliwe wypadki powstałe podczas warsztatów bez winy prowadzącego warsztaty. 

10. Biorąc udział w warsztatach pełnoletni Uczestnicy/ rodzice lub opiekunowie prawni Uczestników 

wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku Uczestnika warsztatów przez Roztoczański Park Narodowy. 

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas realizacji 

warsztatów mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz 

mogą być wykorzystywane w materiałach informacyjno-promocyjnych publikowanych przez 

Roztoczański Park Narodowy. Pełnoletni Uczestnicy / rodzice lub opiekunowie prawni Uczestników 

zrzekają się również wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie 

względem Roztoczańskiego Parku Narodowego z tytułu wykorzystania wizerunku/głosu/wypowiedzi 

Uczestnika warsztatów na potrzeby określone w oświadczeniu. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów przyrodniczych. W przypadku odwołania 

w/w warsztatów Organizator niezwłocznie powiadomi Uczestników. 
 

§ 6 

Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie on-line 

1. Warunkiem udziału w konkursie on-line jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia wraz z pracą 

konkursową na adres e-mail: edukacja_mp@roztoczanskipn.pl lub pocztą tradycyjną na adres: 

Roztoczański Park Narodowy ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec z dopiskiem „Bal maskowy przyrody”. 

2. Pracą konkursową w konkursie on-line „Bal maskowy przyrody – zimowe kostiumy zwierząt 

Roztoczańskiego Parku Narodowego” jest zdjęcie lub krótki filmik prezentujący Uczestnika konkursu 

w przebraniu za jedno ze zwierząt leśnych żyjących w RPN w zimowej szacie.  

3. Konkurs on–line polega na: 

a) wykonaniu przebrania prezentującego zimową szatę jednego ze zwierząt leśnych RPN. 

b) wykonaniu zdjęcia lub krótkiego filmiku Uczestnika konkursu w przebraniu i przesłaniu go w wersji 

elektronicznej na adres e-mail podany w pkt. 1 niniejszego paragrafu lub pocztą tradycyjną w formie 

pliku elektronicznego zapisanego na dysku przenośnym na adres podany w pkt. 1 niniejszego 

paragrafu. 

4. Prace konkursowe w formie zdjęcia przyjmowane są do konkursu jedynie w wersji elektronicznej. 

5. Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z potwierdzeniem posiadania praw autorskich do 

danego dzieła, a także potwierdzeniem zapoznania się i zaakceptowania warunków niniejszego 

Regulaminu. 

6. W przypadku udziału w konkursie on-line osób niepełnoletnich rodzic/ opiekun prawny Uczestnika bierze 

odpowiedzialność za autorskie prawa autora dzieła oraz wyraża zgodę na udział Uczestnika 

niepełnoletniego w konkursie on-line organizowanym przez Roztoczański Park Narodowy z siedzibą  

w Zwierzyńcu i jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w/w Uczestnika do 

celów w/w konkursu. 

7. W konkursie on-line może wziąć udział nieograniczona liczba Uczestników. 

8. Jeden Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. W ramach jednej pracy konkursowej 

dopuszcza się przesłanie zarówno zdjęcia jak i filmiku tej samej pracy. 

mailto:edukacja_mp@roztoczanskipn.pl
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§ 7 

Nagrody w konkursach 

1. W ramach każdego konkursu realizowanego podczas działania edukacyjnego (zarówno konkursu on-line 

jak i konkursu w ramach warsztatów przyrodniczych), komisja konkursowa wybierze 3 zwycięzców, 

którym przyzna nagrody za I, II i III miejsce. 

2. Nagrodami w konkursach są zestawy materiałów promujących Park: wydawnictwa książkowe, kubki, 

koszulki, gadżety.  

3. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy.  

4. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do 

zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.  

5. Informacja o zwycięzcach: 

a) w konkursie on-line zostanie zamieszczona na stronie internetowej Roztoczańskiego Parku 

Narodowego do 7 dni roboczych od zakończenia konkursu. Zwycięzcy zostaną poinformowani również 

drogą mailową lub telefoniczną. 

b) w konkursie w ramach warsztatów przyrodniczych zostanie podana Uczestnikom w dniu warsztatów  

wraz z wręczeniem nagród. 

6. Nagrody w konkursie on-line zostaną przesłane pocztą na koszt Organizatora na adres wskazany przez 

zwycięzcę konkursu. Podanie nieprawidłowych danych do wysyłki powoduje utratę przez Zwycięzcę 

prawa do nagrody. 

 

§ 8 

Prawa autorskie w konkursie on-line oraz zgoda na wykorzystanie pracy konkursowej 

1. Prace konkursowe złożone podczas konkursu on-line stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia  

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.).  

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła z Uczestnika na Organizatora jest bezpłatne. 

3. Zgłaszając udział w konkursie pełnoletni Uczestnik/ rodzic lub opiekun prawny potwierdza, że przesłane 

praca konkursowa jest wolna jest od wad prawnych i nie narusza żadnych praw osób trzecich, w tym 

praw autorskich lub praw pokrewnych, jak również dóbr osobistych osób trzecich. 

4. Przystąpienie do konkursu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na nieodpłatne i nieograniczone 

czasowo korzystanie i rozpowszechnianie przez Organizatora konkursu pracy konkursowej Uczestnika 

na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie pracy konkursowej  [w całości lub w części] dowolną techniką  

i w dowolnej formie niezależnie od standardu, systemu i formatu, w tym w szczególności techniką 

drukarską; reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką analogową, cyfrową i optyczną oraz 

wytwarzanie jego  egzemplarzy w dowolnej ilości oraz rozpowszechnianie tych egzemplarzy;  

b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy pracy konkursowej  

zarówno w całości jak i dowolnie wybranych fragmentów pracy konkursowej, w tym łączenie 

fragmentów z innymi utworami w jedną całość, w tym wykorzystywanie we wszelkiego rodzaju 

prezentacjach;  

c) wielokrotne wprowadzenia do pamięci dowolnej liczby komputerów lub urządzeń posiadających 

pamięć elektroniczną oraz urządzeń korzystających z tzw. pamięci wirtualnej lub udostępnianych 

zasobów pamięci, wprowadzanie do sieci, sieci telekomunikacyjnych oraz innych form przekazu 

danych, wprowadzanie do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń 

elektronicznych; 

d) udostępnienie za pośrednictwem sieci multimedialnych, sieci komputerowych, w tym Internetu, 

intranetu i extranetu;  

e) udostępnianie na stronach www, na Facebooku [oraz na innych podobnych portalach 

społecznościowych funkcjonujących w Internecie], na wystawach, ekspozycjach, odpłatnie lub 

nieodpłatnie, na zamówienie, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, 

przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych, w tym też publiczne 

udostępnienie pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu  

i w czasie przez siebie wybranym; 

f) inkorporowanie do utworu lub utworów multimedialnych i/lub utworów zbiorowych;  

g) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie za pomocą wizji lub 

fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną [w tym w telewizji] lub nadanie za 

pośrednictwem satelity i reemitowania;  
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h) wykorzystanie we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych, marketingowych,  

w tym w zakresie marketingu bezpośredniego oraz interaktywnego, niezależnie od postaci, formy  

i pola eksploatacji, w szczególności znakach graficznych, folderach, wydawnictwach, stronie www, 

prezentacji multimedialnej, ekspozycji. 

5. Upoważnienie do korzystania przez Roztoczański Park Narodowy z pracy konkursowej Uczestnika 

konkursu w zakresie, o którym mowa w pkt. 4 niniejszego paragrafu dotyczy terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej oraz pozostaje w mocy poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej i nie jest ograniczone 

czasowo. Roztoczański Park Narodowy ma wyłączne prawo dokonywania w pracy konkursowej 

wszelkich niezbędnych zmian podyktowanych warunkami technicznymi jego utrwalania lub 

zwielokrotniania. 

 

§ 9 

Ochrona danych osobowych 

Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r., str. 1 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: 

RODO) oraz w związku z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  

[Dz. U. z 2018 r., poz. 1000] informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych (dalej: dane osobowe) działania edukacyjnego „Przyrodnicza 

maskarada – bal w królestwie zwierząt (dalej: działanie edukacyjne) jest Roztoczański Park Narodowy,  

z siedzibą w Zwierzyńcu [ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec]e-mail: sekretariat@roztoczanskipn.pl; 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@roztoczanskipn.pl;  

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody pełnoletniego Uczestnika / rodzica lub opiekuna 

prawnego nieletniego Uczestnika: 

a) w celu umożliwienia udziału w działaniu edukacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,  

b) w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających np. z przepisów 

podatkowych jeżeli występują obowiązki podatkowe (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 

c) w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w postaci podejmowania działań 

informacyjnych i marketingowych oraz budowania pozytywnego wizerunku administratora  

w przestrzeni publicznej i w mediach (art. 6 ust. lit. f) RODO); 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie działania edukacyjnego organizowanego przez 

Administratora; 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres realizacji działania edukacyjnego a po zakończeniu 

realizacji w/w działania przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez 

okres określony w odrębnych przepisach. Administrator może przechowywać dane osobowe przez 

dłuższy okres niż wskazany wyżej wyłącznie, gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania danych 

osobowych określona w art. 6 ust. 1 RODO; 

6. Pełnoletnim Uczestnikom / rodzicom lub opiekunom prawnym nieletnich Uczestników przysługuje prawo: 

a) Do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych oraz danych 

osobowych dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

b) z zastrzeżeniem art. 23 RODO - prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo  

do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

c) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego [Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych], 

gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestników oraz danych osobowych 

dziecka narusza przepisy RODO; 

7. Podanie przez pełnoletniego Uczestnika / rodzica lub opiekuna prawnego nieletniego Uczestnika danych 

osobowych jest dobrowolne lecz ich niepodanie uniemożliwi udział w działaniu edukacyjnym; 

8. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania; 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza terytorium 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego). 

 

mailto:sekretariat@roztoczanskipn.pl
mailto:iod@roztoczanskipn.pl


    
   

  

 
   

Działanie edukacyjne realizowane przez Roztoczański Park Narodowy w ramach Ferii zimowych w 2022 r.  

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Przesłanie zgłoszenia do udziału w działaniu edukacyjnym jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu oraz potwierdzeniem zapoznania się z klauzulą informacyjną RODO. 

2. Osoba odpowiedzialna za realizację działania edukacyjnego: st. specjalista ds. edukacji w RPN 

Małgorzata Pasieka tel. 786 988 816, e-mail: edukacja_mp@roztoczanskipn.pl  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie działania edukacyjnego  

w uzasadnionych przypadkach w trakcie jego trwania. 

4. Wszelkie zmiany wprowadzone do Regulaminu stają się obowiązujące w momencie  

opublikowania ich na stronie internetowej Organizatora. 

5. Ostateczna interpretacja Regulaminu konkursu należy do Organizatora. 
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