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REGULAMIN KONKURSU  
 

„Tajemnica – Las – Przygoda” 
 

organizowanego przez  
 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP) 
Nadleśnictwo Żmigród 

 
w ramach ogólnopolskiej kampanii Lasów Państwowych „DLA LASU, DLA LUDZI” 

 
 
 

I. Organizator: 
 
PGL LP Nadleśnictwo Żmigród: ul. Parkowa 4a, 55-140 Żmigród 
 
 
II. Cel konkursu:  
 
Kształtowanie świadomości i postaw ekologicznych poprzez: 
 
1. Budzenie zainteresowań przyrodą własnego regionu. 
2. Pomoc w zrozumieniu zagadnień związanych z gospodarką leśną. 
3. Propagowanie postaw proekologicznych i aktywnego sposobu życia. 
4. Podniesienie świadomości odnośnie sposobu działania nadleśnictwa i leśnictwa. 
5. Podniesienie świadomości odnośnie znaczenia lasu w życiu każdego człowieka. 
6. Zwrócenie uwagi na rolę leśników w kształtowaniu przyrody. 
7. Rozwijanie aktywności twórczej i wyobraźni w odniesieniu do otaczającej nas przyrody.  
8. Promocja leśnictwa, jako miejsca edukacji ekologicznej z wykorzystaniem walorów 

przyrodniczych, kulturowych i historycznych. 
 

III. Przedmiot konkursu: 
  
Dokumentacja opisowo-fotograficzna sporządzona z prowadzonych przez siebie działań zgodnie                     
z niniejszym regulaminem. 
 
IV . Uczestnicy konkursu:  
 
1. Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych którzy mają ochotę czynnie spędzić wakacje w 

lasach Nadleśnictwa Żmigród, zdobyć informacje na temat lasów i leśnictwa oraz poznać historię 
regionu. 
 

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Nadleśnictwa Żmigród i członkowie ich rodzin. 
 
3. Chętni do wzięcia udziału w konkursie tworzą drużynę. 
 
4. Drużyna może się składać z min. 1 max. 5 osób. 

 
5. Każda drużyna musi wskazać organizatorom jedną osobę, która będzie jej opiekunem. 

 
6. Opiekun drużyny musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. 
 
7. Opiekun drużyny zobowiązuje się do całkowitej odpowiedzialności za pozostałych członków 

drużyny, koordynacji jej działań i kontaktu z organizatorem konkursu. 
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V. Miejsce konkursu: 
 
Nadleśnictwo Żmigród – Obręb Sułów. 
 
VI. Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie: 
 
Ogólne: 

 
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest pisemne zgłoszenie chęci wzięcia udziału w 

konkursie (załącznik nr 1). 
 

2. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do podpisania i dostarczenia wraz z pracą zgody  na 
przetwarzanie danych osobowych i publikowanie ich wizerunku. (załącznik nr 2). 
 

3. Uczestnicy nie posiadający pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych, którzy 
chcą przystąpić do konkursu pod opieką osób trzecich muszą posiadać zgodę rodzica lub 
opiekuna prawnego na wzięcie udziału w konkursie (załącznik 3).  
 

4. Brak podpisanej którejkolwiek ze zgód spowoduje eliminację uczestnika z konkursu.  
 

5. Regulamin konkursu wraz z załącznikami zostanie udostępniony: 
 
a.  na stronach internetowych: Nadleśnictwa Żmigród i Edukacja dla Doliny Baryczy, 

 
b. facebook’u Nadleśnictwa Żmigród, Nadleśnictwa Milicz, RDLP we Wrocławiu i Gminy 

Żmigród 
 

6. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie dokumentacji opisowo – fotograficznej z 
prowadzonych przez uczestników działań, wykonanie zadań przewidzianych przez 
organizatora i dostarczenie dokumentacji do miejsca siedziby organizatora w terminie 
przewidzianym regulaminem konkursu. 
 

7. Brak ww. dokumentacji w przewidzianym terminie spowoduje wyeliminowanie uczestnika                    
z konkursu.  
 

Szczegółowe : 
 

1. Ogłoszenie konkursu  – do 11 lipca 2019 r. 
 

2. Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w konkursie:  
 
a. Termin: do 20 lipca 2019r. 

 
b. Zgłoszenia należy dokonać na załączonym do regulaminu wzorze – załącznik nr 1, 
 
c. Do zgłoszenia należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikowanie 

wizerunku dla każdego z uczestników oddzielnie wg dołączonych do regulaminu wzorów – 
załącznik nr 2, 
 

d. W przypadku, gdy uczestnikami są osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności 
prawnych, które przystępują do konkursu pod opieką osób trzecich, do zgłoszenia należy 
dołączyć również zgodę na wzięcie udziału w konkursie rodzica lub opiekuna prawnego 
uczestnika – załącznik nr 3, 
 

e. Zgłoszenia można dokonać: 
 

 osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Żmigród, ul. Parkowa 4a, 55-140 Żmigród; 
pierwsze piętro;  pokój nr 7 (sekretariat), 
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 pocztą elektroniczną na adres:                                               
edukacja.zmigrod@wroclaw.lasy.gov.pl  

 
f. W przypadku zgłoszenia chęci udziału w konkursie drogą elektroniczną wszystkie 

wymagane zgody muszą być przesłane w formie skanu, a oryginały dołączone do 
dokumentacji konkursowej. 
 

g. Zgłoszenia przesłane po terminie skutkować będą niedopuszczeniem do konkursu. 
 
 

3. Pakiet startowy: do 25 lipca 2019 r. 
 

a. Pakiet startowy otrzyma każdy opiekun zespołu konkursowego, którego zgłoszenie 
zostanie przyjęte do udziału w konkursie. 
 

b. Pakiet startowy zostanie przesłany każdemu z ww. uczestników na koszt Nadleśnictwa, 
bezpośrednio po przyjęciu zgłoszenia uczestnika do udziału w konkursie - nie później niż 
do 30 lipca 2019r. 

 
c. Pakiet startowy nie podlega zwrotowi do organizatora po zakończeniu konkursu. 
 
d. Zawartość pakietu startowego: 
 

 Identyfikator uczestnika konkursu z nazwą drużyny wymyśloną przez zespół na 
potrzeby konkursu.  
 

 Uwaga: identyfikator będzie przepustką do wjazdu lub wejścia na tereny na których 
obowiązuje zakaz wstępu, a które w celu realizacji konkursu uczestnik powinien 
odwiedzić. Należy mieć go ze sobą w trakcie wykonywania zadań i okazać w razie 
kontroli. Numer ważny od chwili jego otrzymania do 17 sierpnia 2019r.  
 

 regulamin konkursu, 
 

 mapa Nadleśnictwa Żmigród z naniesionymi: 
 

 przystankami, oznaczonymi numerami od 1 do 14, 
 

 miejscami postoju samochodu – oznaczone symbolem samochodu 
 

 restauracją – oznaczone symbolem noża i widelca, 
 

 karty pracy, 
 

 opis trasy – załącznik nr 4 
 

 materiały pomocnicze: folder Nadleśnictwa, ulotkę „Co dolega naszym lasom”, taśmę 
mierniczą itp. 

 
e. uczestnicy mogą przystąpić do rozwiązywania zadań konkursowych z chwilą otrzymania 

pakietu startowego 
 

4. Zadania dla uczestników 
 
a. Odnalezienie w terenie przystanków zaznaczonych na mapie Nadleśnictwa Żmigród 

cyframi od 1 do 14  (obowiązkowo trzeba odwiedzić minimum siedem przystanków). 
 

b. Wykonanie dokumentacji fotograficznej odwiedzanego miejsca (wykonane dowolną 
techniką ). 
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c. Rozwiązanie zadań dotyczących odwiedzanego miejsca zgodnie z przypisaną mu kartą 

pracy ( numer punktu na karcie pracy jest zgody z numerem punktu na mapie), 
 
d. Dostarczenie w ten sposób sporządzonej dokumentacji do Nadleśnictwa Żmigród. 
 

5. Dostarczenie prac do Organizatora 
 

a. Prace należy dostarczyć do siedziby Organizatora w terminie - najpóźniej do 19 sierpnia 
2019r. do godz. 9:00 
 

PGL LP Nadleśnictwo Żmigród 
ul. Parkowa 4 a 
55-140 Żmigród 
Sekretariat – I piętro; pokój nr 7 
 

b. Praca powinna być dostarczona w zaklejonej kopercie i opatrzonej napisem: 
 

a. DLA LASU, DLA LUDZI  „Tajemnica – Las - Przygoda” oraz nazwą drużyny  
  

c. Prace można dostarczyć: 
 

 osobiście pod wyżej wymieniony adres, 
 

 elektronicznie na adres: edukacja.zmigrod@wroclaw.lasy.gov.pl , 
 

d. w tytule e-maila: DLA LASU, DLA LUDZI – „ Tajemnica – Las - Przygoda ” i  nazwa drużyny, 
 

e. prace przesłane po terminie zostaną odrzucone przez komisję konkursową, 
 

f. po zakończeniu konkursu prace nie będą zwracane uczestnikom. 
 
 

VII. Kryteria  i metodyka dokonywania oceny dla : 
 

1. Komisja konkursowa: 
 
Oceny będzie dokonywała trzyosobowa Komisja złożona z pracowników PGL LP Nadleśnictwa 
Żmigród, powołana przez Nadleśniczego.  
 

2. Rozstrzygnięcie konkursu: 17 sierpnia 2019 r o godz. 10:00 
 

3. Kryteria oceny: 
 

a. Ocenie podlegać będą: 
 

 liczba odnalezionych w terenie punktów (oznaczonych na mapie numerami od 1 do 14) 
mierzona przesłanymi fotografiami i opisem, 
 

  karty pracy z prawidłowo rozwiązanymi zadaniami, 
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4. Punktacja: szczegółowa punktacja zadań została umieszczona dla każdego przystanku odrębnie 
na kartach pracy. 

 
5. Metodyka oceny: 

 
a. Komisja konkursowa ocenia każdą kartę pracy i każdą fotografię odrębnie, 

 
b.  za każde zdjęcie wykonane zgodnie z opisem na karcie pracy, komisja przyzna ilość 

punktów wyszczególnioną na karcie, 
 

c. brak zdjęcia równał się będzie przyznaniu zerowej liczby punktów, 
 

d. za każde prawidłowo rozwiązane zadanie na karcie pracy, komisja przyzna ilość 
punktów wyszczególnioną na karcie, 

 
e. brak rozwiązania zadania lub rozwiązanie błędne równało się będzie przyznaniu 

zerowej liczby punktów, 
 

f. ostateczną ocenę drużyny stanowić będzie suma punktów ze  wszystkich przesłanych 
do Nadleśnictwa kart zadań,  

 
g. w przypadku zdobycia jednakowej ilości punktów przez więcej niż jedną drużynę 

rozstrzygnięcie nastąpi w drodze losowania podczas spotkania finałowego w 
Nadleśnictwie Żmigród – 24 sierpnia 2019r. 

 
 

  VIII. Rozstrzygnięcie konkursu 
 

1. Decyzje Komisji Konkursowej  są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.  
 

2. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronach: nadleśnictwa Żmigród oraz 
www.wroclaw.lasy.gov.pl i na facebooku: RDLP we Wrocławiu oraz organizatora. 
 

3. Zdjęcia najlepszych prac będą publikowane przez Nadleśnictwo w rodzimych wydawnictwach, 
na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych w celach promocji i edukacji. 
 

IX.  Nagrody:  
 

1. Nagroda za I miejsce : weekend w kwaterze myśliwskiej w Niezgodzie dla 1 drużyny lub 5 
osób– 31 sierpień / 1 wrzesień 2019 
 

2. I, II i III  miejsce – spływ kajakowy i uroczysta kolacja dla 3 drużyn lub 15 osób – 31 sierpień 
2019 r.  

 
3. Dla wszystkich uczestników konkursu – spotkanie podsumowujące na terenie Nadleśnictwa 

Żmigród (oficjalne ogłoszenie wyników konkursu, rozdanie dyplomów i nagród, ognisko) – 24 
sierpień 2019 r. 
 

4. Organizatorzy dopuszczają możliwość przyznawania nagród specjalnych i wyróżnień. 
 
 X.  Uwagi końcowe 
    

1. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że 
przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do nadesłanych treści,    
i że ponosi on wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich. 

 
2. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać 

praw autorskich osób trzecich.  
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3. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego 
regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście oraz 
że wykorzystane do pracy konkursowej zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich 
osób trzecich oraz że uczestnicy posiadają prawa do wykorzystania wizerunku osób trzecich. 

 
4. Autorzy prac bezpłatnie przenoszą na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do 

nadesłanych prac.  
 

5. Wszyscy uczestnicy konkursu składając prace wyrażają tym samym zgodę na ich reprodukcję 
w różnych materiałach informacyjnych: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym 
nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do 
rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, CD-ROM, wprowadzanie do 
obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne prezentacje, a także prezentowanie 
prac na wystawach związanych z działalnością, prowadzonych przez Organizatora).  

 
6. Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na:  

 
a. wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych 

związanych z niniejszym konkursem, 
  

b. przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu 
zgodnie z obowiązująca ustawą o Ochronie Danych Osobowych . 

 
7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac oraz nie ponoszą odpowiedzialności za 

ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia powstałe w skutek złego zabezpieczenia 
przesłanych materiałów. 
 

8. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie konkursu. 
 
 Dodatkowe informacje dotyczące Konkursu udzielane są przez: 
 

Anna Zelenay – tel. 664 922 213;  
Małgorzata Zawadzka – tel. 664 921 964    
mail: edukacja.zmigrod@wroclaw.lasy.gov.pl  
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