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REGULAMIN KONKURSU 

„NASZ KOCHANY BOCIAN BIAŁY” 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu pt. „Nasz kochany bocian biały” (zwany dalej: Konkurs) jest Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z siedzibą: Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka, wpisane 

do rejestru stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział 

Gospodarczy KRS pod nr 0000255294, NIP: 8351547886, REGON: 100190322, zwane dalej LGD „Kraina 

Rawki”. 

2. Konkurs ogłoszony jest w związku z realizacją przez LGD „Kraina Rawki” projektu współpracy pt. „Bocian 

biały w krajobrazie polskiej wsi” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań  

w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  

na lata 2014-2020.  

3. Konkurs ogłoszony jest w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 LGD „Kraina 

Rawki” w działaniu "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 

"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020. 

4. Konkurs realizowany jest w terminie 21 kwietnia  – 31 maja 2022 roku. 

5. LGD „Kraina Rawki” oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową i loterią promocyjną, której wynik zależy 

od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych  

(Dz.U. z. 2016 r. poz. 471 z późn. zm.). 

II. Cele konkursu 

1. Poszerzenie wiedzy uczestników konkursu na temat bociana białego. 

2. Rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz talentu plastycznego u dzieci. 

3. Zwrócenie uwagi uczestnikom konkursu na miejsce jakie bocian biały zajmuje w polskiej kulturze  

i krajobrazie oraz na potrzebę ochrony gatunku. 

4. Aktywizacja dzieci z obszaru działania LGD „Kraina Rawki”. 

III. Zasady konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci z klas I-VIII ze szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze 

działania LGD „Kraina Rawki” tj. na terenie Gmin: Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Puszcza Mariańska, 

Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice, Wiskitki i Żelechlinek.  

2. Prace konkursowe będą oceniane w 3 kategoriach: 

 dzieci z klas I-III szkół podstawowych, 

 dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych, 

 dzieci z klas VII-VIII szkół podstawowych. 

3. Zadaniem uczestników konkursu jest rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej w publikacji „Bocian biały  

w krajobrazie polskiej wsi” oraz wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej bociana białego. 

4. Krzyżówkę należy wydrukować, rozwiązać i podpisać (imię i nazwisko, wiek, klasę oraz nazwę szkoły). 

Krzyżówka stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

5. Praca plastyczna: Format: A4. Prace plastyczne PŁASKIE mogą być wykonane dowolną techniką (farby, 

kredki, ołówek, materiał, bibuła, papier, włóczka itp.). Nie będą przyjmowane prace przestrzenne, 

makiety, rzeźby itp. Na odwrocie pracy należy umieści:  imię i nazwisko autora pracy, wiek, klasę, nazwę 

szkoły.  

6. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko 1 pracę konkursową (krzyżówka + rysunek). Do pracy 

konkursowej należy dołączyć  zgłoszenie z pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego dziecka na udział 

w konkursie. Wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

7. Zgłoszenia należy składać w siedzibie LGD „Kraina Rawki”, (Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka) 

osobiście lub drogą pocztową – do dnia 13 maja 2022 r. O przyjęciu zgłoszenia  

i poddaniu ocenie decyduje data dostarczenia do siedziby LGD „Kraina Rawki”. W przypadku zgłoszeń 

wysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego. Prace złożone po terminie nie będą oceniane. 
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IV. Wybór zwycięzców 

1. Oceny prac dokona powołana przez Organizatora konkursu komisja biorąc pod uwagę przede 

wszystkim: samodzielność wykonania, estetykę, kreatywność, oryginalność wykonanej pracy 

plastycznej. Rozstrzygnięcia Komisji Konkursowej są ostateczne. 

2. Zwycięzcy (miejsca I-III – w każdej kategorii wiekowej) otrzymają upominek związany  

z bocianem oraz dyplomy. Komisja konkursowa może zdecydować o przyznaniu dodatkowych 

wyróżnień. Laureaci o wynikach zostaną poinformowani telefonicznie. Odbiór nagród osobiście  

w siedzibie LGD „Kraina Rawki”. 

3. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.krainarawki.eu oraz profilu LGD „Kraina Rawki” 

na portalu społecznościowym Facebook w Światowy Dzień Bociana Białego - 31 maja 2022 roku do 

godz. 15:00. 

V. Prawa autorskie 

1. Przystępując do Konkursu, rodzic/opiekun prawny uczestnika oświadcza, że uczestnik jest autorem 

pracy plastycznej, którą  przesłał w zgłoszeniu do Konkursu. 

2. Rodzic/opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę na publikację przez LGD „Kraina Rawki” na stronie 

internetowej oraz w mediach społecznościowych zdjęcia nadesłanej pracy. 

3. LGD „Kraina Rawki” zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania prac, które po konkursie 

przechodzą na własność organizatora. 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 kwietnia 2022 r. 

2. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie LGD „Kraina Rawki” i na stronie internetowej 

www.krainarawki.eu.  

3. LGD „Kraina Rawki” zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja 

o zmianach będzie zamieszczona na stronie www.krainarawki.eu oraz profilu LGD „Kraina Rawki” na 

portalu społecznościowym Facebook.  

VII. Informacje dotyczące przetwarzania danych 

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”  

z siedzibą w Starej Rossosze. 

2. Z administratorem danych osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail: 

biuro@krainarawki.eu lub pisemnie na adres korespondencyjny Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania „Kraina Rawki”, Stara Rossocha, 96-200 Rawa Mazowiecka. 

3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Administratora w celu realizacji konkursu „Nasz 

kochany bocian biały”. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie 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 (RODO). 

5. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji zadań 

wynikających z art. 1 pkt 1 w zw. z art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.  

o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 627). 

6. Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do 

przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz 

podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem 

powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. dostawcom wparcia informatycznego; 

7. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, 

którym jest:  

 umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału,  

 umożliwienie przeprowadzenia konkursu,  

 opublikowanie informacji o laureatach,  

 archiwizację dokumentów.  

http://www.krainarawki.eu/
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8. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. i c. RODO.   

9. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach przez czas określony w tych przepisach.  

10. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:  

 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

 sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich 

usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;  

 ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;  

 wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  

00-193 Warszawa).  

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi 

zorganizowania Konkursu, powiadomienia zwycięzców o przyznaniu nagród oraz przetwarzaniem 

danych w związku z prowadzoną działalnością promocyjno-informacyjną.  

 

 

 


