
 

 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU  

pn. JAKI TO GATUNEK? PTAKI POBRZEŻA SŁOWIŃSKIEGO PLB220003 

  

I. ORGANIZATOR: 

1. Słowiński Park Narodowy z siedzibą w Smołdzinie, ul. Bohaterów Warszawy 1A, tel. 59 811 72 04,  

fax 59 811 75 09, e-mail: sekretariat@slowinskipn.pl 

2. Osoba do kontaktu: Kamila Wiewiórska. 

3. Konkurs realizowany jest w ramach projektu nr LIFE13 NAT/PL/000018 pn. „Ochrona wybranych siedlisk 

i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 Etap I”. 

 

II. CEL: 

Uwrażliwienie na piękno przyrody oraz na potrzebę ochrony Pobrzeża Słowińskiego PLB220003, ponadto 

kształtowanie świadomości ekologicznej, budowanie odpowiedzialności za dziedzictwo przyrodnicze oraz 

troski o jego zachowanie. 

 

III. UCZESTNICTWO: 

1. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i mogą wziąć w nim udział OSOBY PEŁNOLETNIE. 

2. Osoby przystępujące do konkursu WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH (imię, nazwisko, adres, e-mail, nr tel.) na potrzeby niniejszego konkursu, zgodnie 

 z art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 2135 ze zm.). 

3. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji konkursu. 

 

IV. ZADANIE DO WYKONANIA: 

1. Słowiński Park Narodowy umieści na swoim koncie na FACEBOOKU dziewięć ILUSTRACJI PTAKÓW 

POBRZEŻA SŁOWIŃSKIEGO PLB220003.  

2. Ilustracje będą pojawiać się POJEDYNCZO W DNIACH od 19 do 21 grudnia 2016 r. o stałych porach dnia. 

3. Nazwy gatunków ptaków należy wpisywać jako komentarz przy danej ilustracji – decyduje kolejność 

udzielenia poprawnej odpowiedzi. 

4. Osoba, która jako pierwsza rozpozna poprawnie gatunek ptaka, otrzymuje nagrodę. 

5. Organizator informuje, że udzielnie więcej niż jednokrotnie popranej odpowiedzi będzie skutkowało 

przyznaniem wyłącznie jednej nagrody. W takim przypadku Organizator nie będzie uwzględniał kolejnych 

poprawnych odpowiedzi nagrodzonej uprzednio osoby. W takim przypadku nagroda zostanie przyznana 

osobie, która udzieli poprawnej odpowiedzi w następnej kolejności. 

 

V. NAGRODY 

1. Nagrodami w konkursie są produkty renomowanych marek: 

 w dniu 19 grudnia 2016 r. LORNETKI,  

 w dniu 20 grudnia 2016 r. PLECAKI, 

 w dniu 21 grudnia 2016 r. ŚPIWORY. 

2. Nagrody będą wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej. 

 

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW: 

Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o wynikach za pośrednictwem Facebooka w terminie 22.12.2016 r. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Taka zmiana zostanie uwidoczniona na 

stronie internetowej www.lifenatura.slowinskipn.pl. 
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