
 

Regulamin konkursu plastycznego 

pt. "Hotel dla owadów" 

 

 

1. Organizator konkursu: 

Pieniński Park Narodowy. 

2. Cel konkursu: 

Kształtowanie pozytywnych postaw mieszkańców otoczenia Pienińskiego Parku 

Narodowego w stosunku do owadów. Upowszechnianie wiedzy o ogromnej 

bioróżnorodności owadów i ich znaczeniu w środowisku. Efektem konkursu będzie realne 

zwiększenie bazy rozrodczej i dostępności kryjówek dla owadów. 

3. Zasięg terytorialny konkursu: 

W konkursie mogą brać udział wyłącznie mieszkańcy czterech gmin pienińskich (miasto i 

gmina Szczawnica, gmina Krościenko nad Dunajcem, gmina Czorsztyn i gmina Łapsze 

Niżne). 

4. Warunki uczestnictwa: 

wiek uczestników, liczba uczestników w drużynie, tematyka i warunki techniczne prac 

a) Uczestnicy konkursu: 

• uczestnikiem może być osoba w każdym wieku, 

• uczestniczyć może osoba indywidualna lub grupa do 6 osób (rodzina, przyjaciele, 

koledzy, znajomi), jedna osoba może być członkiem wyłącznie jednej grupy, jedna 

grupa może dostarczyć wyłącznie jedną pracę, 

• w konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Pienińskiego Parku Narodowego, 

którzy przygotowywali konkurs lub uczestniczą w pracach komisji konkursowej, 

• uczestnicy konkursu grupowo wypełniają kartę zgłoszenia, wyznaczając osobę do 

kontaktu. 

b) Tematyka prac:  

Tematem pracy jest zbudowanie przestrzennej bryły będącej hotelem/domem dla 

różnych gatunków dzikich stawonogów. 

c) Kryteria techniczne jakie powinna spełniać praca: 

• hotel powinien być zbudowany z różnorodnych materiałów, 

• do budowy hotelu powinny być wykorzystane materiały nietoksyczne, naturalne i 

biodegradowalne (np. deski, gałęzie, łodygi, szyszki, cegły, suszona glina, słoma, 



kamyki itd.), prace z dużym udziałem materiałów sztucznych (plastiku, płyt 

meblowych, drewna lakierowanego, tekstyliów) zostaną odrzucone, 

• minimalne wymiary hotelu to: 25 cm x 25 cm x 10 cm, 

• maksymalne wymiary hotelu to 100 cm x 50 cm x 50 cm i masa nieprzekraczająca 

15 kg, 

• komisja konkursowa oceni estetykę wykonania, użyteczność dla różnych grup 

bezkręgowców i pomysłowość konstrukcji, 

• prace niespełniające wymogów nie będą podlegały ocenie. 

d) Prace konkursowe należy dostarczyć na własny koszt do punktu informacyjnego 

na wystawie przyrodniczej Pienińskiego PN w Krościenku nad Dunajcem wyłącznie 

w wybranych terminach: 

• 24 marca 2022 r. (czwartek) w godzinach 14:00-18:00, 

• 25 marca 2022 r. (piątek) w godzinach 7:00-12:00, 

• 26 marca 2022 r. (sobota) w godzinach 9:00-13:00. 

e) Wraz z pracą należy dostarczyć prawidłowo wypełniony formularz uczestnictwa. Wzór 

formularza stanowi załącznik do regulaminu. 

5. Komisja konkursowa: 

Prace konkursowe będzie oceniała komisja złożona z pracowników Pienińskiego Parku 

Narodowego. Dla zachowania obiektywności prace oceniane będą anonimowo – komisja 

nie będzie miała dostępu do formularzy zgłoszeniowych. 

6. Nagrody i rozdanie nagród: 

a) Organizator przewiduje przyznanie nagród o łącznej wartości do 5 000 zł. Organizator 

zastrzega sobie prawo nie przyznania części nagród w przypadku małej liczby 

uczestników lub przy bardzo złej jakości dostarczonych prac. 

b) Wartość nagród dla trzech pierwszych miejsc to: 

• minimum 600 zł dla pierwszego miejsca, 

• minimum 500 zł dla drugiego miejsca, 

• minimum 400 zł dla trzeciego miejsca. 

c) Rozdanie nagród odbędzie się podczas uroczystej gali. 

Termin: 9 kwietnia 2022 r. (sobota), rozpoczęcie gali godzina 10:00, zakończenie 12:00. 

Podczas gali odbędzie się wykład dotyczący owadów zapylających. 

Nieodebrane nagrody przechodzą na własność organizatora. 

 

 



7. Wystawa pokonkursowa, galeria zdjęć i zwrot prac. 

a) W kwietniu 2022 r. wszystkie prace konkursowe będą eksponowane na wystawie 

czasowej w dyrekcji Pienińskiego PN. 

b) Fotografie wybranych prac konkursowych zostaną umieszczone w galerii zdjęć na 

stronie internetowej i mediach społecznościowych organizatora. 

c) Prace będzie można odbierać w maju 2022 r. Nieodebrane hotele dla owadów zostaną 

umieszczone przy budynkach Pienińskiego PN. 

8. W razie pytań zapraszamy do kontaktu: 

nr tel.: 18 262 56 02 wewn. 25 

e-mail: uz@pieninypn.pl 

9. Klauzula RODO: 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych 

 

Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej również 

jako „RODO”, informujemy, iż: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Pieniński Park Narodowy zwany dalej jako 

„Administrator”.  

2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@pieninypn.pl 

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu „Hotel dla owadów”.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane do dnia zakończenia konkursu lub do momentu odwołania 

zgody. 

4. Odbiorcy danych: imiona i nazwiska uczestników będą udostępniane jako podpisy prac na 

wystawie czasowej w dyrekcji Pienińskiego PN, oraz jako podpisy fotografii wybranych prac 

konkursowych, które zostaną umieszczone w galerii zdjęć na stronie internetowej i mediach 

społecznościowych organizatora. 

5. Ma Pan/i prawo do: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

w tym prawo do uzyskania kopii danych; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych 

osobowych; 

c) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych 

w art. 17 RODO,  

d) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 

określonych w art. 18 RODO, 

e) prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na 

warunkach określonych w art. 20 RODO, 

f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na 

warunkach określonych w art. 21 RODO, 

g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych),  



h) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ale tylko w stosunku do danych 

osobowych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – ma Pan/Pani prawo w 

dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody 

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w 

jakiej została udzielona zgoda). 

6. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału 

w konkursie. Niepodanie danych uniemożliwi udział w konkursie.  

7. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 


