REGUKAMIN AKCJI
CAŁA POLSKA MALUJE
GIGA LAURKĘ
DLA STRAŻNIKÓW LASÓW –
Z OKAZJI DNIA STRAŻAKA I LEŚNIKA
1. Organizator
Fabryka Aktywności Młodych
ul. Składowa 11, 66-400 Gorzów Wlkp.
e-mail: robotafam@gmail.com
tel. 884 860 086
strona internetowa: http://fam.org.pl/ www.straznicylasow.pl

2. Postanowienia ogólne
1. Ogólnopolska akcja Laurka dla Strażników Lasów trwa od 01.04.2022 –
05.05.2022.
2. Ogólnopolska akcja ma na celu skupić uwagę wokół problemu pożarów leśnych i
podziękować STRAŻNIKOM LASÓW, czyli Strażakom i Leśnikom, którzy na co
dzień ochraniają nasze polskie lasy przed pożarami.

3. Warunki Uczestnictwa
1. Ogólnopolska akcja Laurka dla Strażników Lasów trwa od 01.04.2022 –
05.05.2022.
2. Do udziału zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasy 13 szkoły podstawowej).
3. Przedmiotem akcji jest wykonanie kartki z okazji Dnia Strażaka i Dnia Leśnika, o
wymiarach 21x29 cm (kartka A4).
4. Kartka powinna być wykonana własnoręcznie w dowolnej technice plastycznej.
5. Każdy uczestnik może zgłosić do akcji maksymalnie 1 pracę.
6. Prace należy zeskanować i dostarczyć w formie elektronicznej w formacie .png, .jpeg
lub .jpg przesyłając laurkę poprzez formularz załączony na stronie
www.straznicylasow.pl/laurka-dla-straznikow-lasow/ lub wysyłając bezpośrednio na
adres konkurs@straznicylasow.pl do 29.04.2022. Prace przesłane po tym terminie nie
będą brane pod uwagę.
7. Każda praca powinna zawierać informacje takie jak:
 Województwo
 Miasto
 Nazwa placówki (szkolnej lub przedszkolnej)

8. Każda kartka powinna być opisana: imię_wiek_miasto np. Ania_7lat_wroclaw.png
4. Nagrody
1. Z nadesłanych prac zostanie utworzona wielka interaktywna Laurka dla Strażników
Lasów. Kartka ta zostanie rozesłana do wszystkich placówek Straży Pożarnej (4 maja
2022) i Nadleśnictw (5 maja 2022) na terenie Polski.
2. Uczestnicy ogólnopolskiej akcji Laurka dla Strażników Leśnych otrzymają certyfikat
uczestnictwa w formie elektronicznej
3. Z przesłanych kartek zostanie utworzona internetowa wystawa zamieszczona na
stronie http://straznicylasow.pl

5. Postanowienia końcowe
1. Organizator nie odpowiada za przysłane nieczytelne prace lub źle zeskanowane.
2. Prace zgłoszone do akcji pozostają własnością organizatora.
3. Organizator akcji zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, wieku,
miejscowości i informacji o uczestnikach konkursu oraz umieszczenie tych
informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w mediach i Internecie.
4. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
5. Nadesłanie zdjęć do akcji jest jednoznaczne z akceptacją oświadczenia o zgodzie na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych (DZ. U. z 2016r.,poz.922)
6. Nadesłanie zdjęć do akcji jest równoznaczne z akceptacją zgodny na przetwarzanie
zawartego na zdjęciu wizerunku uczestnika zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO* wyraźną i dobrowolną zgodę na
przetwarzanie wizerunku i zbieranie danych osobowych uczestników kampanii Przytul
się do drzewa przez Fabrykę Aktywności Młodych w celu realizacji ogólnopolskiej
akcji Laurka dla Strażników Lasów.
Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w
art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o
zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano
mnie o warunku możliwości jej rozliczalności.
Zostałem również poinformowany o tym, że dane zbierane są przez Fabrykę
Aktywności Młodych z siedzibą pod adresem: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul.
Sikorskiego 49/7, o celu ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i
możliwości ich poprawiania oraz że dane te nie będą udostępniane podmiotom
niezwiązanym z realizacją kampanii Laurka dla Strażników Lasów.
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 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)

Klauzula informacyjna:
1. Administratorem i odbiorcą danych jest Fundacja Fabryka Aktywności Młodych
z siedzibą w Gorzowie Wlkp., przy ul. Sikorskiego 49/7, 5993134960, KRS:
0000369294.
2. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji konkursu;
3. Istnieje prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o ochronie danych
osobowych i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.;
5. osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych w Fundacji jest Pan/i Jarosław
Marciniak- Prezes fundacji.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia
konkursu.
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r.;”

