
 
 
 

Zarządzenie nr 44/22 

Wójta Gminy Pszczółki 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stworzenie  

Atlasu Owadów Zapylających 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. 

poz. 559 z późn. zm.)   

 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Ogłasza się konkurs na stworzenie Atlasu Owadów Zapylających w ramach projektu „Akademia 

Początkującego Pszczelarza”, którego regulamin stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Za realizację zarządzenia odpowiada główny specjalista ds. zarządzania projektami – Władysław 

Jankow. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  



 
 
 

Załącznik  
do Zarządzenia nr 44/22  
Wójta Gminy Pszczółki  
z dnia 30 czerwca 2022 r. 

 

Regulamin konkursu 

przyrodniczego na stworzenie Atlasu Owadów Zapylających w ramach projektu: „Akademia 

Początkującego Pszczelarza” 

 

§ 1 Cele 

Głównym celem konkursu jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa, poprzez 

zaangażowanie uczestników w tworzenie atrakcyjnych i nieszablonowych Atlasów Owadów 

Zapylających oraz popularyzacja bioróżnorodności, a w szczególności roli pszczół i innych zapylaczy 

w ekosystemie. 

§ 2 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu na stworzenie Atlasu Owadów 

Zapylających 

2. Organizatorem konkursu  w ramach projektu „Akademia Początkującego Pszczelarza” Plan 

Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny 2020-21, 

jest Wójt Gminy Pszczółki z siedzibą przy ul. Pomorskiej 18, 83-032 Pszczółki. 

3. Za czynności organizacyjne i promocyjne związane z ww. konkursem odpowiedzialny jest 

Urząd Gminy w Pszczółkach z siedzibą przy ul. Pomorskiej 18, 83-032 Pszczółki. 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie do 22 sierpnia 2022 r. 

§2 Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym 

wychowanków oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych i przedszkolach. 

2. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie jedną pracę konkursową w postaci 

wykonanego Atlasu Owadów Zapylających w jednej z dwóch kategorii: 

1) Zdjęcia – zbiór fotografii, 

2) Rysunki – zbiór rysunków lub obrazków wykonanych dowolnymi technikami graficznymi. 

3. Praca konkursowa wykonana samodzielnie lub przy niewielkiej pomocy rodzica/ opiekuna 

(doceniany będzie przede wszystkim wkład uczestnika konkursu) może być zgłoszona do 

konkursu przez jednego uczestnika. 

4. Zgłoszony uczestnik musi być autorem pracy konkursowej. 



 
 
 

5. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie lub przekazanie Formularza 

zgłoszeniowego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres siedziby 

organizatora konkursu, tj. Urzędu Gminy w Pszczółkach, ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki. 

6. Zgłoszeń można dokonywać do 22 sierpnia 2022 r. 

7. Organizator nie zwraca Uczestnikom konkursu kosztów udziału w konkursie.  

8. Termin składania prac konkursowych mija 22 sierpnia 2022 r. o godzinie 14:00. 

9. Miejscem składania prac konkursowych jest siedziba organizatora, tj. Urząd Gminy 

w Pszczółkach, ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki. 

§3 Wymagania merytoryczne i techniczne dla atlasu 

1. Prace konkursowe powinny być wykonane w oparciu o filmy instruktażowe, do których linki 

będą dostępne za pośrednictwem strony internetowej www.pszczolki.pl oraz profilu 

społecznościowego Facebook: Dzieje się w Gminie Pszczółki. 

2. Filmy instruktażowe (6 filmów) będą publikowane w okresie od 11 lipca do 17 sierpnia 2022 

r. 

3. Zadaniem uczestnika konkursu będzie odnalezienie wskazanych gatunków owadów 

zapylających, wykonanie ich rysunków lub fotografii, a następnie stworzenia atlasu. 

4. Kompletny atlas powinien obejmować co najmniej 6 gatunków owadów zapylających 

prezentowanych w publikowanych filmach instruktażowych, o których mowa w ust. 2. 

5. Prace konkursowe atlasy mogą być wykonane dowolną techniką w formacie maksymalnie A3 

w jednej z dwóch kategorii: 

1) Zdjęcia – zbiór fotografii, 

2) Rysunki – zbiór rysunków lub obrazków wykonanych różnymi technikami graficznymi. 

§4 Ocena prac konkursowych 

1. Komisja konkursowa przyjmie następujące kryteria oceny prac konkursowych: 

a. złożenie pracy w terminie wskazanym w §2 ust. 6, 

b.  praca wykonana zgodnie z zapisami §3, 

c. liczba i prawidłowość opisów odnalezionych owadów zapylających – minimum 6, 

d. estetyka wykonanej pracy konkursowej i wkład pracy własnej uczestnika. 

2. Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje jury konkursowe, powołane przez Organizatora 

w składzie 3 osobowym. 

3. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

 

 

http://www.pszczolki.pl/


 
 
 

 

§5 Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody 

1. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród planowane jest na dzień 27 sierpnia 2022 

r. podczas Święta Miodu Pszczółkowskiego. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani, 

jeśli ww. termin ulegnie zmianie. 

2. Planowane jest nagrodzenie trzech najwyżej ocenionych prac w każdej z kategorii. 

3. Nagrodami w konkursie będą: smartwatche, słuchawki, smartbandy. 

4. Organizator przewiduje również 10 wyróżnień nagrodzonych publikacjami o tematyce 

pszczelarskiej.  

5. Organizator zastrzega możliwość nieprzyznania planowanych nagród, jak również przyznania 

nagród w podziale na kategorie wiekowe lub dodatkowych wyróżnień w konkursie. 

§ 6 Ochrona danych  osobowych 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 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 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych 

Osobowych) stanowi załącznik do regulaminu.  

§7 Prawa własności intelektualnej 

1. Składając atlas uczestnik oświadcza, że przysługują mu osobiste prawa autorskie do utworu 

zgłoszonego do konkursu. 

2. Organizator będzie respektować osobiste prawa autorskie do nadesłanych atlasów w 

zakresie wskazanym przez uczestnika, co oznacza, że ich publiczne udostępnienie nastąpi 

wraz z podaniem autora atlasu na podstawie  danych  osobowych  podanych  przez 

uczestnika w zgłoszeniu. 

3. Organizator  jednocześnie  zastrzega  sobie  prawo  nieodpłatnego  publikowania  całości  lub 

fragmentów nagrodzonych atlasów.  

4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie pracy w całości lub części w celach 

edukacyjnych i popularyzatorskich, przez organizatora konkursu.  

5. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. 

§ 8 Postanowienia końcowe 

1. Ostateczne interpretacje niniejszego regulaminu należą do organizatora. 

2. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu można przesyłać na adres: urzad@pszczolki.pl. 

 

Lista załączników:  



 
 
 

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do konkursu  



 
 
 

Załącznik nr 1 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
Konkurs na stworzenie Atlasu Owadów Zapylających 
w ramach projektu:  
„Akademia Początkującego Pszczelarza” 
 
Kategoria: 
 

 Zdjęcia – zbiór fotografii, 

 Rysunki – zbiór rysunków lub obrazków wykonanych różnymi technikami graficznymi. 
 
Imię i nazwisko uczestnika konkursu: ………………………………………………………………... 
 
Data urodzenia: ………………………………………………………………………………………… 
 
Adres do korespondencji: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ulica, numer domu, numer mieszkania 
    
…………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa miejscowości i  kod pocztowy      
 
Telefon kontaktowy: …………………………………………………… 
 
e-mail: .…………………………………………………………………. 
 
Potwierdzam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem konkursu ramach projektu: „Akademia 
Początkującego Pszczelarza” organizowanego przez Wójta Gminy Pszczółki akceptuję warunki w nim 
zawarte.  
 
Wyrażam zgodę na udział mój/mojego dziecka w konkursie  organizowanym przez Wójta Gminy 
Pszczółki. Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie przez Urząd Gminy w Pszczółkach, moich/ 
mojego dziecka danych osobowych zawartych w Formularzu zgłoszenia uczestnika konkursu, w celu 
realizacji ww. konkursu. 
Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o przysługującym mi prawie dostępu do treści 
danych osobowych mojego dziecka, oraz do ich poprawiania zgodnie z poniższą klauzulą 
informacyjną. 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie wizerunku mojego/ mojego dziecka w 
materiałach informacyjnych opracowywanych i upowszechnianych przez Urząd Gminy w Pszczółkach 
w zakresie realizacji konkursu oraz w celach promocyjnych. 
 
Data i podpis Uczestnika Pełnoletniego:  
 
.......................................................................................................  
 
Podpis rodzica/ opiekuna prawnego (dotyczy osób niepełnoletnich):  
 
.................................................................................................................................................................. 



 
 
 

  



 
 
 

Klauzula informacyjna 

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) ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka jest Wójt Gminy Pszczółki (ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki, 
tel. 58 6839128)  

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod 
adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Administrator przetwarza dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka na podstawie udzielonej zgody. 
4. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu 

określonym w treści zgody.  
5. Odbiorcą Pani/Pana danych będą:  

-organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
-podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu określonym w treści zgody z uwzględnieniem 
okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub 

niekompletne; 
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: 
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych 

i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w 

zamian ich ograniczenia, 
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, 

obrony lub dochodzenia roszczeń, 
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione 

podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody 

wyrażonej przez tą osobę, 
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;  

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają 
interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w 
szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.  

8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie 
przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.  

9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych 
osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie 
to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z 
obowiązującym prawem.  

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka, 
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 
osobowych. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych 
osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

12. Dane Pani/Pana oraz dziecka mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

mailto:inspektor@cbi24.pl

