Regulamin Konkursu wiedzy o dzikich zwierzętach na Facebooku
w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych –
platforma edukacyjna – I edycja wirtualna” współfinansowanego ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
(koszt kwalifikowany zadania 48.861 zł, kwota dotacji 33.677 zł).
I. CEL KONKURSU:
1.Celem Konkursu jest budowa świadomości wśród mieszkańców woj. małopolskiego nt. potrzeb i
metod ochrony dzikich zwierząt na terenach zurbanizowanych.
II. ORGANIZATOR KONKURSU:
1.Organizatorem Konkursu wiedzy, zwanego dalej „Konkursem” jest Fundacją Dzika Klinika
- Centrum Pomocy dla Dzikich Zwierząt z siedzibą w Krakowie, os. Kazimierzowskie 18/156, 31841 Kraków, KRS: 0000454254, NIP: 6783147282, zwana dalej „Organizatorem”.
III. CZAS TRWANIA KONKURSU:
3.1. Konkurs rozpocznie się w dniu 25-26 października 2021 r.
3.2. Zakończenie Konkursu nastąpi w dniu 28 października 2021 o godz. 20:00
3.3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 29 października 2021 r.
IV. UCZESTNICY KONKURSU:
1. W Konkursie mogą brać udział wszyscy mieszkańcy (w tym dzieci, młodzież i dorośli), którzy
mieszkają (stale/czasowo), pracują lub uczą się na terenie województwa małopolskiego.
V. NAGRODY:
1. Spośród Uczestników w każdej grupie wiekowej, którzy udzielili poprawnej odpowiedzi na
wszystkie 15 pytań oraz przesłali odpowiedzi do dnia 28.10.2021 do godz. 20:00 wylosowani
zostaną trzej Zwycięzcy, którzy otrzymają nagrodę (główną i dwie nagrody dodatkowe). Łącznie
wylosowanych zostanie 9 Zwycięzców (3 nagrodzonych x 3 grupy wiekowe).
2. W przypadku dużej liczby Uczestników Konkursu, w każdej grupie wiekowej zostanie przyznana
na drodze losowania dodatkowa nagroda pocieszenia.
VI. ZASADY KONKURSU:
6.1. Konkurs ma na celu wyłonienie Uczestników z największą wiedzą nt. dzikich zwierząt na
terenach zurbanizowanych. Głównym celem Konkursu jest też zwiększenie świadomości
ekologicznej Uczestników i wyczulenie na potrzebę dbałości o środowisko przyrodnicze, poprzez
ochronę siedlisk występowania gatunków chronionych prawnie, z których część objęta jest
unijnymi dyrektywami i żyje też na obszarach Natura 2000. Równie istotne jest zachęcenie do
niesienia pomocy dzikim zwierzętom, tj. uświadomienie Uczestników Konkursu, jak należy
właściwie reagować w sytuacji napotkania zwierzęcia potrzebującego pomocy.
6.2. Konkurs zostanie ogłoszony na Facebooku Organizatora
https://www.facebook.com/dzikaklinika
6.3. W dniu ogłoszenia Konkursu na Facebooku udostępnionych zostanie 15 pytań konkursowych
dla trzech grup wiekowych: dzieci (0-IV klasy szkoły podstawowej), młodzież (V-VIII klasy szkoły
podstawowej i niepełnoletni uczniowie szkół ponadpodstawowych), dorośli (osoby powyżej 18 roku
życia).
6.4. Formularz pytań konkursowych umieszczony będzie na stronie Organizatora
https://www.dzikaklinika.com/edukacja/edukacja-wirtualna/konkurs/
6.5. Odpowiedzi na pytania konkursowe należy przesłać poprzez formularz elektroniczny do
godz. 20:00 we czwartek 28 października 2021. Jeden Uczestnik może wysłać jeden formularz z
odpowiedziami.
6.6. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.
6.7. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza konkursowego wraz z
odpowiedziami na wszystkie 15 pytań konkursowych i wskazaniem:
- imienia i nazwiska Uczestnika oraz jego pseudonimu,
- kontaktowego adresu e-mail,
- miejscowości, w której mieszka Uczestnik (musi to być miejscowość w woj. małopolskim),

- o adres pocztowy korespondencyjny, na który wysłane będą ewentualne nagrody, zostaną
poproszeni drogą mailową wyłącznie wyłonieni Zwycięzcy.
6.8. Zabronione jest wpisywanie odpowiedzi na pytania konkursowe w komentarzach na
Facebooku Organizatora. Takie odpowiedzi będą usuwane. Uwzględniane będą tylko
odpowiedzi udzielone poprzez formularze.
6.9. Do Konkursu Uczestnik może przystąpić w dowolnym momencie jego trwania.
6.10. Wypełniając formularz konkursowy, Uczestnik przystępuje do Konkursu oraz oświadcza, że:
- zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego treść,
- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu, w tym do
podania do wiadomości publicznej swojego imienia i nazwiska lub pseudonimu w ogłoszeniu o
wynikach Konkursu zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o
Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.).
VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD:
7.1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 29 października 2021 r. i zostanie opublikowane
na stronie Facebook https://www.facebook.com/dzikaklinika i stronie www.dzikaklinika.com
7.2. Zwycięzcy Konkursu zostaną wylosowani spośród Uczestników, którzy odpowiedzieli
poprawnie na wszystkie 15 pytań i przysłali odpowiedzi przed upływem terminu zakończenia
Konkursu.
7.3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną przez Organizatora o
przyznaniu nagród.
7.4. Uczestnik nagradzany zobowiązany jest podać, w ciągu 3 dni od daty otrzymania
wiadomości o przyznanej nagrodzie swoje dane adresowe, niezbędne do wysłania nagrody.
Po tym terminie zostanie wylosowany inny Uczestnik, któremu przyznana zostanie nagroda.
7.5. Nagrody zostaną przesłane indywidualnie do każdego ze Zwycięzców drogą pocztową lub na
wniosek Zwycięzcy, mogą zostać odebrane w siedzibie Organizatora.
7.6. Przystępując do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie
z niniejszym Regulaminem oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych w wymiarze
koniecznym do realizacji Konkursu.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
8.1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora
https://www.dzikaklinika.com/edukacja/edukacja-wirtualna/konkurs/
8.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: dzika.klinika@op.pl lub przez
wiadomość na stronę Organizatora na Facebooku https://www.facebook.com/dzikaklinika.
8.3. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z
uczestnictwa w Konkursie.
8.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
8.5. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. informujemy, iż:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Dzika Klinka
• kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: dzika.klinika@op.pl
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji
Konkursu;
• Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji projektu
edukacyjnego i 5 lat po jego zakończeniu;
• posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia
zgody;
• ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
• podanie danych osobowych jest dobrowolne.
IX. ZMIANY W REGULAMINIE
9.1. Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany drogą elektroniczną (e-mail) o zmianach w
Regulaminie. Zmiany będą także ogłaszane na stronie Facebook Organizatora.
9.2. Zmiany ogłaszane będą na m.in. dzień przed ich wejściem w życie.

