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REGULAMIN KONKURSU  

„QUIZY PRZYRODNICZE – DRZEWA”  

ORGANIZOWANEGO W RAMACH  

MIĘDZYNARODOWEGO DNIA DRZEWA 

W OPOLSKICH PARKACH KRAJOBRAZOWYC 

(październik- listopad 2021) 

 

Informacje ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki konkursu QUIZY PRZYRODNICZE- DRZEWA 

organizowanego w ramach Międzynarodowego Dnia Drzewa na terenach Opolskich Parków 

Krajobrazowych 

2. Organizatorem konkursu jest Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych z siedzibą w Pokrzywnej. 

3 .Edycje parkowe konkursu będą przeprowadzane w miesiącach październik - listopad  2021 roku 

podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Drzewa. 

4. Konkurs ma na celu: 

a) upowszechnienie wiedzy na temat roli i znaczenia drzew w środowisku 

b) promocję wiedzy ekologicznej i przyrodniczej,  

c) uświadamianie roli i potrzeby ochrony drzew,  

d) zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska oraz  

promowanie postaw proekologicznych,  

e) dbałość o środowisko naturalne parku krajobrazowego,  

g) promocję wydarzeń popularyzujących działania ekologiczne  

5. Organizator imprezy zapewnia przyznanie nagród dla uczestników quizów.  

6. Regulamin podany jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora  

(www.zopk.pl) oraz na profilu ZOPK w serwisie Facebook (https://www.facebook.com/ 

 

Uczestnicy konkursu 

7. Osoba biorąca udział w konkursie wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień  

niniejszego regulaminu.  

8. Uczestnikiem konkursu jest każda osoba fizyczna, która podczas obchodów weźmie udział w 

konkursie QUIZ PRZYRODNICZY-DRZEWA, organizowanego w ramach Międzynarodowego Dnia 

Drzewa, prowadzonym przy stoisku Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych.  

9. Szczegółowe zasady konkursu omówione zostaną w kolejnych punktach regulaminu.  

10. Pracownicy Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych oraz członkowie ich najbliższych rodzin nie 

mogą wziąć udziału w konkursie.  

Zasady konkursu 

11. Konkurs QUIZ PRZYRODNICZY- DRZEWA będzie odbywał się na stoiskach ZOPK, podczas wydarzeń 

związanych z obchodami MIEDZYNARODOWEGO DNIA DRZEWA 

12. Quizy poprowadzą pracownicy Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych biorący udział w 

wydarzeniach .  

13. Każdy uczestnik biorący udział w wydarzeniach ma możliwość uczestniczenia w Quizie pod 

warunkiem dostarczenia minimum 2 kg makulatury. 
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14. Każdy z uczestników w danej turze losować będzie kolejno 5 pytań z puli zagadnień dotyczących  

 ochrony przyrody i środowiska, wybranych gatunków drzew, zwierząt i roślin zielnych oraz walorów  

15. Uczestnik może tylko raz brać udział w Quizie. 

16. Za prawidłową odpowiedź na pytanie uczestnik otrzymuje 1 punkt.  

 

Nagrody  

17. W Konkursie są do wygrania nagrody dla najlepszych uczestników oraz wyróżnienia.  

18. Nagrodami będą drzewka owocowe dla uczestników, którzy odpowiedzieli poprawnie na 5 kolejno 

wylosowanych pytań, natomiast pozostali uczestnicy otrzymają materiały edukacyjne Zespołu 

Opolskich Parków Krajobrazowych 

19. Nagrody, o których mowa w punkcie 18 nie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem 

dochodowym.  

20. Nie ma możliwości zamiany nagrody na jej ekwiwalent w formie pieniężnej. 

 

Postanowienia końcowe 

21. Udział uczestnika w konkursie jest równoznaczny ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż  

wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.  

22. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień regulaminu w każdy czasie bez podania  

przyczyn, jednak zmiany w regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.  

23. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.  

24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu konkursu, jeżeli 

nastąpiły one wskutek zdarzeń niezawinionych przez organizatora, w szczególności jeśli wynikają one 

ze zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej bądź są wynikiem awarii lub innych problemów 

technicznych niezależnych od organizatora.  

25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłaszanie się do konkursu w sposób niezgodny  

z regulaminem lub bez zapoznania się z zasadami regulaminu, w tym również wynikające  

z niewłaściwego jego zrozumienia.  

 

Klauzula informacyjna 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, oddział w Górze 

św. Anny, ul. Leśnicka 10  

2.Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych. Jest nim pan Bogusław Dziadkiewicz, adres e-mail; 

dziadkiewicz.kancelaria@poczta.onet.eu  

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu QUIZ 

PRZYRODNICZY- DRZEWA odbędzie się ok. godziny 12.30, dnia 12 października 2021 roku na stoisku ZOPK , 

podczas wydarzenia o nazwie obchody MIEDZYNARODOWEGO DNIA DRZEWA. 

4.Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;  

5.Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;  

6.Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami 

prawa;  

7.Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów; 

8.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;  
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9.Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych);  

10.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.  


