
 

 
 
 

 
 

Regulamin Konkursu projektowego dla szkół 
„Misja Przyroda” 

 
 

 
Rozdział I  

INFORMACJE OGÓLNE 
 

§ 1 
1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu projektowego dla szkół pn. „Misja 

Przyroda”. 
2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, z siedzibą w 

Warszawie, 00-814 Warszawa, ul. Miedziana 3a, zwana dalej Organizatorem. 
3. Konkurs jest realizowany zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w załączniku nr 1 do 

niniejszego regulaminu. 
 

§ 2 
1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas 4 – 7 ze szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów 

lub zespołów tych szkół zlokalizowanych na terenach wiejskich (gminy wiejskie i miejsko – wiejskie) 
oraz w miastach do 5 tysięcy mieszkańców. 

2. Projekt konkursowy, o którym mowa w § 3 realizuje Zespół Projektowy, w skład którego wchodzi 
nie mniej niż 10 i nie więcej niż 20 uczniów (np. klasa, koło zainteresowań lub zespół 
międzyklasowy).  

3. Zespołem Projektowym kieruje i reprezentuje go wobec Organizatora nauczyciel.  
4. Jedną szkołę reprezentuje jeden Zespół Projektowy. 

 
 

Rozdział II 
CEL KONKURSU, PRACA KONKURSOWA 

 
§ 3 

1. Działalność człowieka nie pozostaje bez wpływu na środowisko naturalne, w tym zwłaszcza na 
otaczającą go przyrodę. Wiele z tych odziaływań jest efektem postępu technologicznego i 
cywilizacyjnego, rozwoju przemysłu, energetyki, itp. Tym niemniej są obszary, gdzie człowiek, 
poprzez swoją przemyślaną i długofalową działalność może przyczynić się do ochrony przyrody i jej 
walorów.  

2. Celem konkursu jest uświadomienie uczniom wartości lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, 
uwrażliwienie ich na potrzeby lokalnej przyrody oraz rozwinięcie wiedzy i umiejętności 
niezbędnych do rozpoznawania i rozwiązywania problemów związanych z ochroną przyrody.   

3. Zadaniem uczniów będzie: 
a. zdefiniowanie dowolnie wybranego problemu, który dotyka przyrodę – a szerzej – środowisko 

naturalne w najbliższej okolicy szkoły,  
b. podjęcie działań na rzecz jego rozwiązania poprzez realizację uczniowskiego projektu 

ekologicznego (projektu edukacyjnego, w rozumieniu podstawy programowej kształcenia 
ogólnego), 

c. przygotowanie raportu z przeprowadzonych  działań.  



 

4. Zagadnienia (problemy) wskazywane przez uczniów mogą dotyczyć przyrody ożywionej (las, park, 
łąka, rzeka, staw, jezioro, etc.) jak i nieożywionej (gleby, skały, wody, etc.). Mogą to być np.: 

a. działania człowieka zagrażające przyrodzie (np. zaśmiecanie lasów czy wąwozów, 
zanieczyszczanie rzek lub jezior, rozdeptywanie lub betonowanie brzegów, rozkopywanie 
wydm, wypalanie traw, dzikie wysypiska śmieci, itp.)  

b. zmiany dokonujące się w samej przyrodzie (przesuszanie mokradeł, zarastanie i ubożenie 
kwietnych łąk, intensyfikacja upraw i zanikanie kwiatów im towarzyszących, zarastanie 
porzuconych parków lub cmentarzy, itp.),  

c. niedocenianie przez mieszkańców walorów lokalnej przyrody jako środowiska swojego życia lub 
niedostateczne ich wykorzystanie w rozwoju lokalnym. 

Podany wyżej wykaz nie jest listą zamkniętą. Autorzy zgłaszanych do konkursu projektów zachowują  
swobodę inicjatywy.  

5. Uczniowski projekt ekologiczny, o którym mowa w pkt. 3 ust. b. powinien obejmować następujące 
elementy: 
a. diagnozę postawionego uczniom problemu, czyli zebranie i wstępna analiza informacji 

zastanych (źródła info: literatura, Internet, społeczność lokalna i in.), 
b. zaplanowanie działań, które przyczynią się do rozwiązania zdiagnozowanego problemu 

(zapoczątkują rozwiązanie) oraz spowodują, że problem się nie powtórzy lub jego skala 
zostanie znacznie ograniczona, przy czym wymagane jest, by proponowane działania 
angażowały przedstawicieli społeczności, której problem dotyczy, 

c. realizacja zaplanowanych działań, 
d. podsumowanie i krytyczna analiza wszystkich zaplanowanych działań w projekcie  (np. co się 

udało zrealizować, co sprawiało trudności, itp.) 
e. prezentacja dokonań na stronie www lub FB szkoły lub w innej formie (np. ich prezentacja na 

imprezie szkolnej, relacja w lokalnych środkach masowego przekazu, akcja lokalna, itp.), 
f. podsumowanie i samoocena pracy zespołu projektowego. 

6. Minimalny zakres Raportu z przeprowadzonych działań, o którym mowa w pkt. 3 ust. c. zawiera 
załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. Powinien zostać sporządzony w formie pisemnej, przy 
czym dopuszcza się załączanie dodatkowych materiałów w wersji elektronicznej (np. relacje foto – 
video, skany dokumentów, itp.). Jednocześnie:   

a. Raport powinien dokumentować realizację wszystkich elementów, o których mowa w pkt 5, 
b. treści zamieszczane w Raportu  nie mogą mieć charakteru politycznego lub obrażać innych osób, 

naruszać dóbr osobistych, praw autorskich, itp., 
c. materiały w wersji elektronicznej powinny być zapisane w ogólnodostępnych, bezpłatnych 

programach komputerowych, a ich łączna objętość nie może przekroczyć 100MB.  
7. Pracami zespołu projektowego kieruje nauczyciel. Do zadań nauczyciela należy m.in.  

a. wsparcie merytoryczne, organizacja pracy oraz wyznaczenie zadań uczniom oraz udzielanie i m  
pomocy, 

b. przygotowanie listu intencyjnego, 
c. zebranie oświadczeń/zgód na przetwarzanie danych osobowych, 
d. przesłanie Raportu z realizacji projektu. 

 
 

Rozdział III 
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

 
§ 4 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie w terminie do 25 kwietnia listu intencyjnego, 
którego schemat stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.  

2. List intencyjny pełni formę karty zgłoszenia do konkursu oraz służy uzgodnieniu planowanej 
inicjatywy z Organizatorem i jej wstępnej weryfikacji w zakresie spełniania wymogów konkursu.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeśli inicjatywa nie będzie na tym 
etapie spełniać  wymagań wskazanych w opisie zadania konkursowego.  



 

4. Jedna szkoła zgłasza do konkursu jeden projekt.  
5. Raport z realizacji projektu należy skutecznie (drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną) 

dostarczyć do Organizatora wraz z poprawnie wypełnioną i podpisaną częścią identyfikującą 
autorów Projektu w terminie wskazanym w harmonogramie.  Niedotrzymanie tego terminu 
pozbawia uczniów możliwości udziału w konkursie. 

6. Do każdej złożonej pracy należy ponadto załączyć:  
a. oświadczenie nauczyciela o zapoznaniu się z regulaminem i przekazaniem praw autorskich 

(załącznik nr 4),  
b. zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia (załącznik nr 5), 

 
 

Rozdział IV 
KOMISJA KONKURSOWA, NAGRODY 

 
§ 5 

1. W celu oceny prac zgłoszonych do konkursu Organizator powołuje trzyosobową Komisję 
Konkursową i wskazuje jej przewodniczącego.  

2. Ocenie podlega treść merytoryczna Projektu zawarta w Raporcie, przy czym oceniane są tylko te 
projekty, które zostały zgłoszone wcześniej w formie listu intencyjnego.   

3. Każdy z nadesłanych Raportów jest oceniany przez dwóch losowo dobranych członków Komisji 
przy zastosowaniu następujących kryteriów oceny: 
a. Zgodność zakresu zrealizowanego projektu z opisem zawartym w liście intencyjnym 

(zgodne/niezgodne – ocena krytyczna) 
b. Sposób uzasadnienia istotności problemu, argumentacja za podjęciem działań (1-5) 
c. Sposób rozwiązania problemu, skala podjętych działań (1-15) 
d. Efekty doraźne podjętych działań – co udało się osiągnąć w wyniku podjętych działań (1-10) 
e. Efekty długofalowe podjętych działań – co zaplanowano, by problem nie pojawił się znowu 

/ by ograniczyć skalę jego występowania (1-10) 
f. Stopień zaangażowania przedstawicieli społeczności lokalnej  (1-15) 
g. Sposób nagłośnienia podjętych działań, skala wykorzystania lokalnych mediów, mediów 

społecznościowych, lokalnych akcji informacyjnych itp.  (1-10) 
h. Pomysłowość i estetyka przedstawionego raportu (1-5)  

4. Liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków Komisji jest sumowana, a następnie 
wyliczana średnia arytmetyczna. Maksymalna ocena wynosi 70 punktów. 

5. W przypadku znacząco rozbieżnych ocen dokonanych przez dwóch członków Komisji Raport jest 
oceniany dodatkowo przez trzeciego członka Komisji.  

6. Czynności opisane w pkt. 5 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia przez jednego z 
członków Komisji, że zakres zrealizowanego Projektu jest niezgodny z treścią listu intencyjnego. 
Negatywna ocena dwóch członków Komisji jest równoznaczna z zakończeniem oceny Projektu na 
tym etapie.   

7. Decyzje Kapituły są wiążące, ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

 
§ 7 

1. Nagrodami w konkursie jest:  
a. Sześć równorzędnych nagród głównych, obejmujących 3 – dniowy pobyt w  Centrum 

Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k. Międzyzdrojów, wyspa Wolin, woj. 
zachodniopomorskie, w ramach którego uczniowie będą realizowali badania terenowe na 
plażach, klifach i w lasach Wolińskiego Parku Narodowego oraz badania laboratoryjne, 
prowadzone przez specjalistów miejscowego Centrum Edukacji Ekologicznej. W ramach 
nagrody Organizator zapewnia nocleg (3 noclegi) i wyżywienie dla uczestników projektu 
oraz opieki szkolnej, a także transport lokalny. 



 

b. Sześć równorzędnych wyróżnień, obejmujących bon o wartości 3000 zł na doposażenie 
pracowni przyrodniczej w szkole. Lista zakupionego sprzętu zostanie dostosowana do 
potrzeb danej szkoły. 

2. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych wyróżnień za szczególne 
osiągnięcia projektowe.  

3. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny.  

 
 

Rozdział V 
PRAWA AUTORSKIE ORAZ PUBLIKACJA DANYCH AUTORÓW 

 
§ 8 

1. Autorzy mogą zgłaszać prace stworzone przez nich samodzielnie, do których posiadają wszelkie 
prawa autorskie majątkowe. Autorzy powinni posiadać również wszelkie prawa autorskie 
majątkowe do elementów prac, a przede wszystkim treści będących częścią przesłanych 
filmów, w tym również do wykorzystanej w filmach muzyki. Autorzy nie mogą zgłaszać prac, 
których publikacja w ramach konkursu naruszy prawa osób trzecich, w tym również prawa do 
wizerunku. Autorzy ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku roszczeń 
kierowanych do Organizatora w związku z dokonywanymi przez niego, na podstawie 
niniejszego regulaminu, czynnościami, które dotyczą przesłanych prac. 

2. Autorzy zgłaszając prace do konkursu wyrażają również zgodę na nieodpłatne wykorzystanie 
tychże utworów, w ramach konkursu, w zakresie opisanym w niniejszym regulaminie. 

3. Autorzy nagrodzonych lub wyróżnionych prac wyrażają zgodę na wielokrotną publikację ich 
danych (imienia oraz nazwiska) wraz z danymi szkoły, do której uczęszczają, jako autorów prac, 
na stronach internetowych Organizatora, w jego materiałach informacyjnych promocyjnych 
(publikacje materialne), w materiałach prasowych, w dokumentacji konkursowej oraz w jego 
wydawnictwach. Zgoda ma charakter nieodpłatny, nieograniczony czasowo oraz 
nieograniczony terytorialnie. 

4. Autorzy nagrodzonych lub wyróżnionych prac wyrażają zgodę na wielokrotne, nieodpłatne, 
nieograniczone czasowo i nieograniczone terytorialnie wykorzystywanie prac przez 
Organizatora, w ramach jego działań informacyjnych oraz promocyjnych, związanych z ogólną 
działalnością Organizatora, na następujących polach eksploatacji: 
a) utrwalanie i zwielokrotniania prac przy zastosowaniu technik cyfrowych oraz 

komputerowych, 
b) wprowadzenie do pamięci dowolnej liczby komputerów, 
c) wyświetlanie, odtwarzanie, oraz rozpowszechnianie poprzez publiczne udostępnianie 

utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym. 

5. Autorzy zobowiązują się do niewykonywania osobistych praw autorskich, a w szczególności 
praw do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworów publiczności oraz praw do nadzoru 
nad sposobem korzystania z utworów. 

6. Organizator niezwłocznie poinformuje autorów, którzy przesłali prace, o skierowaniu przez 
osoby trzecie ewentualnych roszczeń do prac lub ich części. 

 
 

Rozdział VI  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 9 
1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych osobowych (imienia i 

nazwiska) na stronie internetowej Organizatora: www.efrwp.pl  
2. Uczestnicy konkursu, przystępując do nich, powinni zapoznać się z niniejszym regulaminem. 
3. Przystąpienie do konkursu jest uznane za akceptację przez uczestnika niniejszego regulaminu. 

http://www.efrwp.pl/


 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Nowy regulamin obowiązuje od 
momentu opublikowania stronie internetowej www.efrwp.pl  

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia. 
6. Pytania dotyczące konkursów należy kierować na adres e-mail: k.lipinski@efrwp.com.pl 

 

 
 
 
 
 
 
 
Zaakceptowano: 5.04.2018 r, Warszawa. 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
Nr 1 – harmonogram realizacji konkursu 
Nr 2 – schemat listu intencyjnego 
Nr 3 – Minimalny zakres Raportu 
Nr 4 – oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem  
            i zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Nr 5 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia    

mailto:k.lipinski@efrwp.com.pl


 

Załącznik nr 1 

 
HARMONOGRAM KONKURSU  

„MISJA PRZYRODA” 
  
 
 

 

L.p.  Działanie Termin  

1.        Nadesłanie listu intencyjnego do 25 kwietnia 2018 

2.        Akceptacja zaproponowanego projektu (listu intencyjnego) do 4 maja 2018 

3.        Stworzenie grupy projektowej w szkole 

maj – czerwiec 2018 

4.        Diagnoza problemu do rozwiązania 

5.        Planowanie działań 

6.        
Rozwiązanie problemu – działania angażujące społeczność 
lokalną 

7.        Podsumowanie dokonań i zaplanowanie dalszych działań 

8.        Prezentacja dokonań na www, FB lub na imprezie szkolnej 

9.        Nadesłanie raportu z przeprowadzonych działań do 30 czerwca 2018 

10.     Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu do 30 sierpnia 2018 

11.     Realizacja nagród 
wrzesień - październik 
2018 

 

 
  



 

Załącznik nr 2 

KONKURS „MISJA PRZYRODA” 
 Schemat listu intencyjnego 

 
 

Nazwa Szkoły 

 

Gmina  

Imię i nazwisko nauczyciela  

Adres szkoły 

 

Województwo 

 

Adres e-mail nauczyciela 

 

Telefon kontaktowy do 
nauczyciela 

 

Imię i nazwisko dyrektora 
szkoły 

 

 
 
Robocza nazwa projektu: ______________________________________ 
 
Zagadnienia (w ramach odrębnego opisu) 

1. Problem, wokół którego zostanie zorganizowany projekt. 
2. Cel ogólny (edukacyjny) projektu (czego się nauczymy?). 
3. Cele szczegółowe (operacyjne) projektu (co zamierzamy robić?). 
4. Działania projektowe (w punktach). 
5. Spodziewany udział społeczności lokalnej (kto, w jakich działaniach, w jakiej 

formie mógłby uczestniczyć?). 
6. Zakładane formy prezentacji dokonań zespołu projektowego. 
7. Uczestnicy zespołu projektowego (wiek i liczebność grupy). 
8. Zakładany termin realizacji projektu. 

 
 
 
 
 
 
 

______________________    ____________________ 
Data       Podpis nauczyciela 



 

Załącznik nr 3 

 
KONKURS „MISJA PRZYRODA” 

 Minimalny zakres raportu1  
 

Nazwa Szkoły 

 

Gmina  

Imię i nazwisko nauczyciela  

Adres szkoły 

 

Województwo 

 

Adres e-mail nauczyciela 

 

 
 
 
Ostateczny tytuł projektu: ______________________________________ 
 
Minimalny zakres Raportu  

1. Opis problemu, którego rozwiązania podjął się zespół  

− uzasadnienie istotności tego problemu;  

− przyczyna podjęcia działań; 

− znaczenie dla środowiska lokalnego; 
2. Opis celów 

− cel ogólny, jaki postawili sobie uczestnicy zespołu; 

− cele szczegółowe; 
3. Sposób rozwiązania problemu  

− opis zaplanowanych działań; 

− opis podjętych działań;  

− opis zrealizowanych działań; 

− udział społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemu; 

− opis działań angażujących społeczność lokalną; 
4. Opis efektów podjętych działań  (co udało się osiągnąć w wyniku realizacji 

projektu);  
5. Wnioski wynikające z realizacji podjętych działań  

− co sprzyjało, a co przeszkadzało w osiągnięciu sukcesu;  

− jakie działania zaplanowano (podjęto), by problem nie pojawił się znowu 
lub została ograniczona skala jego występowania,  

                                                           
1 Zespół projektowy może zaprezentować również inne elementy projektu, np.  jego wartość dodaną, trwałość 

efektów w czasie, itp.  



 

6. Opis  nagłośnienia podjętych działań (można załączyć zdjęcia, relacje 
medialne, linki do stron internetowych lub ich skany, itp. 

− skala wykorzystania lokalnych mediów; 

− mediów społecznościowych, lokalnych akcji informacyjnych itp.  
7. Uczestnicy zespołu projektowego; inne osoby zaangażowane w projekt (lista 

imienna zespołu projektowego). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________    ____________________ 
Data       Podpis nauczyciela 

  



 

Załącznik nr 4 
OŚWIADCZENIE 

 
O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM, WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

I PRZEKAZANIU PRAW AUTORSKICH 
 
 
 
W związku z przystąpieniem do Konkursu pn. „Misja Przyroda” organizowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju 

Wsi Polskiej, ja niżej podpisany/a oświadczam, iż: 
 
Zapoznałem(am) się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki;  
 
 
……………………………………………       …………………………………………… 
Podpis nauczyciela        Podpis dyrektora szkoły 

 
 
Udzielam organizatorom Konkursu nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji na zamieszczenie 
pracy na stronach internetowych Europejskiego Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i na wszelkich innych polach eksploatacji 
określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 29 kwietnia 2016 r. 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 666) z późn. zm oraz do wykonywania autorskich praw zależnych. Z chwilą dostarczenia pracy 
konkursowej do organizatora Konkursu na Organizatora przechodzi prawo własności do przysłanych materiałów. Praca jest 
wynikiem oryginalnej twórczości i nie narusza praw osób trzecich.  
 
 
……………………………………………       …………………………………………… 
Podpis nauczyciela        Podpis dyrektora szkoły 

 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia 
do konkursu zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 
r. poz. 922) z późn. zm. ) na potrzeby organizacji i promocji Konkursu  „Misja Przyroda”. Zostałem/am poinformowany/a, że 
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą w Warszawie (adres: 
ul. Miedziana 3A, 08-014 Warszawa). Dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez administratora w celu realizacji 
Konkursu, w którym udział nie jest obowiązkowy. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo dostępu 
do treści swoich danych i ich poprawiania. Wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.* 

 
 
 
……………………………………………       …………………………………………… 
Podpis nauczyciela        Podpis dyrektora szkoły 

 
 
 
Wyrażam zgodę ̨na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskie,  zgodnie z 
ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) na cele 
związane z promocją konkursu „Misja Przyroda”. Możliwe formy rozpowszechnienia wizerunku to publikacje i Internet.* 
 
 
……………………………………………       …………………………………………… 
Podpis nauczyciela        Podpis dyrektora szkoły 
 
 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie 
w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez Europejski Fundusz 
Rozwoju Wsi Polskiej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2017 r., 
poz. 1907,2201). 
 
 
……………………………………………       …………………………………………… 
Podpis nauczyciela        Podpis dyrektora szkoły 
 
* brak wyrażenia zgody uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrvgaztg


 

Załącznik nr 5 

...........................................     . 
 

........................................... 

(nazwisko i imię, adres rodzica/opiekuna) 
 

 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………… …………………………………….. w 
Konkursie „Misja Przyroda”, którego organizatorem jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju 
Wsi Polskiej” z siedzibą w 08-014 Warszawa, ul. Miedziana 3A, KRS: 0000017557. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (w tym wizerunku) przez 
administratora danych osobowych - Fundację „ Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” z 
siedzibą w 08-014 Warszawa, ul. Miedziana 3A, KRS: 0000017557. 

3. Dane osobowe podaję dobrowolnie i  oświadczam, że odpowiadają one prawdzie. 
4. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną, w tym z informacją o celach i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz o prawie dostępu do treści moich danych i prawie ich 
poprawiania. 

5. Administratorem danych jest Fundacja „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” z siedzibą w 
08-014 Warszawa, ul. Miedziana 3A, KRS: 0000017557 Celem zbierania danych jest zapewnienie 
udziału w Konkursie „Misja Przyroda” oraz działaniach informacyjnych i promocyjnych 
związanych z Konkursem.   

6. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania 
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych.   

7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa dziecka w konkursie „Misja 
Przyroda”. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w tym konkursie. 
Udostępnione przeze mnie dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
9. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu lat, licząc od początku roku 

następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
 
 
 
 
 
 
……………………………………. ….………………………………………………………………….. 
(Miejscowość i data) (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 
 
 


