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Regulamin Konkursu  

„Ogród przyjazny przyrodzie” 

 

1. Organizator konkursu: Biebrzański Park Narodowy 

 

2. Cele konkursu  

a) Promocja tradycyjnych ogrodów wiejskich na terenie Biebrzańskiego Parku 

Narodowego. 

b) Promocja przyjaznych przyrodzie i środowisku praktyk ogrodniczych.  

c) Promocja kontaktu z przyrodą poprzez aktywny wypoczynek na powietrzu poprzez 

ogrodnictwo, obserwacje i poznawanie przyrody, wypoczynek i rekreację w ogrodzie. 

d) Edukacja ekologiczna. 

e) Docenienie i uhonorowanie właścicieli tradycyjnych ogrodów wiejskich przyjaznych 

przyrodzie i człowiekowi z terenu Biebrzańskiego Parku Narodowego. 

 

3. Uczestnicy: 

W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne - właściciele, współwłaściciele (oraz ich 

pełnoletnie dzieci) oraz użytkownicy (za pisemną zgodą właściciela) ogrodów 

przydomowych położonych w granicach gmin biebrzańskich1.  

 

4. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

a) akceptacja postanowień niniejszego regulaminu konkursu - przystąpienie do konkursu 

oznacza jednocześnie zgodę na warunki podane w regulaminie konkursu, 

b) zgłoszenie uczestnictwa na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu,  

c) zgłoszenie tylko jednego obiektu, 

d) odpowiedzialność za wszystkie oświadczenia zawarte w niniejszym regulaminie, 

e) zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby konkursu, 

zgoda na publikację dostarczonych przez zgłaszającego zdjęć i przekazanie praw 

autorskich zdjęć na rzecz Organizatora konkursu oraz zgoda na wykonanie i publikację 

zdjęć obiektów zakwalifikowanych do finału podczas wizytacji przez komisję 

konkursową. 

 

 
1 Tj.: Wizna, Jedwabne, Radziłów, Grajewo, Trzcianne, Goniądz, Jaświły, Suchowola, Rajgród, Bargłów 

Kościelny, Sztabin, Dąbrowa Białostocka, Lipsk, Nowy Dwór. 



 
 

2 

 

5. Ochrona danych osobowych 

 

Biebrzański Park Narodowy realizuje wymogi wynikające z 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego w dalszej części RODO. 

Zgodnie z art. 13 RODO informuję, iż: 

1) administratorem danych osobowych jest Biebrzański Park Narodowy, 

reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą w Osowcu-Twierdzy 8, 19-110 Goniądz, 

kontakt tel. 85 7383000 lub e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl; 

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z IOD można 

skontaktować się pod adresem e-mail: iod@biebrza.org.pl  lub w siedzibie 

Administratora w czasie pełnienia dyżurów przez IOD, bądź listownie na adres 

korespondencyjny wskazany powyżej; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w konkursie 

na podstawie:  

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody wyrażonej na przetwarzanie danych osobowych, 

- art. 6 ust.1 lit. f RODO, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, przetwarzanie danych 

osobowych w celu dochodzenia i obrony praw w razie zaistnienia wzajemnych 

roszczeń. Obowiązki prawne ciążące na administratorze wynikają z przepisów 

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 j.t. 

ze zm.), a także innych przepisów prawa, które administrator ma obowiązek 

stosować;  

4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa, lub w stosunku z którymi 

zawarte zostały umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych; 

5) dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie 

z instrukcją kancelaryjną obowiązującą u administratora oraz do czasu upływu 

przedawnienia roszczeń; 

6) osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo do dostępu do swoich danych 

osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych 

osobowych w stosownym zakresie, ograniczenia przetwarzania swoich danych 
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osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 

cofnięcia zgody w odpowiednim zakresie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej 

wycofaniem; 

7) osoba, której dane są przetwarzane, w przypadku stwierdzenia niezgodności 

w przetwarzaniu danych osobowych, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast odmowa ich podania może 

skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie; 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu oraz 

przekazywaniu ich do państw trzecich. 

  

6. Czas trwania konkursu 

Konkurs trwać będzie do 2 sierpnia 2021 r.  

Termin zgłoszeń do konkursu upływa 2 sierpnia 2021 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu (ogłoszenie wyników i wręczenie nagród) nastąpi w dniu 20 

września 2021 r. na stronie i profilu Fb Biebrzańskiego Parku Narodowego 

Warunkiem przekazania nagrody i wyróżnienia jest osobiste stawiennictwo w siedzibie 

Parku po odbiór nagrody w wyznaczonym przez Organizatora terminie. W związku 

ze stanem zagrożenia epidemiologicznego, związanym z rozprzestrzenianiem się 

koronawirusa SARS-CoV-2, osoby które nie będą mogły pojawić się w terminie 

wyznaczonym przez Organizatora, będą miały możliwość zgłoszenia się po odbiór nagród 

w innym terminie ustalonym z Organizatorem. Nagrodę odebrać może również osoba 

upoważniona pisemnym potwierdzeniem od uczestnika konkursu. 

 W usprawiedliwionym przypadku nagroda (lub wyróżnienie) zostanie przesłana pocztą lub 

dostarczona na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym. 

 

7. Tryb zgłaszania do udziału w konkursie 

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać pocztą tradycyjną, elektroniczną (na adres 

Anna.Satkiewicz@biebrza.org.pl) lub złożyć w sekretariacie Biebrzańskiego Parku 

Narodowego (adres: Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz) czytelnie wypełniony formularz 

zgłoszeniowy (załącznik do regulaminu konkursu) oraz minimum 15 zdjęć ogrodu 

(z różnych miejsc w ogrodzie i  z różnych sezonów) w formie papierowej o wymiarze 

minimum 10x15 cm lub w formie cyfrowej na płycie CD/DVD, o rozdzielczości około 

mailto:ogrod@biebrza.org.pl


 
 

4 

 

1500x1000 pikseli, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Konkurs na OGRÓD PRZYJAZNY 

PRZYRODZIE. Materiały zgłoszeniowe (formularze, zdjęcia) nie będą zwracane. 

 

8. Tryb pracy Komisji Konkursowej 

Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora pracuje w trybie: 

a) Ocena otrzymanych zgłoszeń w oparciu o formularze zgłoszeniowe wraz ze zdjęciami  

b) Wybór i ogłoszenie 10 półfinalistów konkursu 

c) Wizytacja ogrodów półfinalistów w terminie uzgodnionym ze zgłaszającym 

d) Ocena obiektów, w których odbyła się wizytacja i wybór finalistów (miejsca: I, II i III 

i 7 wyróżnień) 

e) Ogłoszenie finalistów w dniu 20 września na stronie i na profilu FB Biebrzańskiego 

Parku Narodowego. 

f) Wręczenie nagród finalistom. 

 

9. Kryteria oceny ogrodu (szczegółowa karta oceny ogrodu dostępna jest u Organizatora) 

• Walory ekologiczne (np.: rośliny przyjazne dzikim zwierzętom, różnorodność rabat, 

obecność starych, dziuplastych drzew, „mała architektura ogrodowa” przyjazna 

przyrodzie: budki lęgowe, karmniki, poidełka, „domki” dla dzikich zwierząt, drzewa 

i krzewy owocowe rodzimych odmian, brak gatunków obcych ekspansywnych) 

• Walory dekoracyjne (np.: różnorodność roślin typowych dla tradycyjnych ogrodów 

wiejskich, estetyka ogrodu) 

• Walory użytkowe (np. zioła, jarzyny, sad, żywopłot itp.) 

• Walory edukacyjne (np. możliwość odwiedzenia ogrodu i spotkania z ogrodnikiem –

po umówieniu wizyty) 

• Dobre praktyki ogrodnicze (np. wykorzystanie deszczówki, kompostownik, ściółkowanie 

gleby, naturalne metody ochrony roślin i nawożenia, prawidłowo przycinane drzewa) 

 

10. Nagrody 

Kolejność miejsc będzie wynikała z punktacji przyznanej przez Komisję Konkursową. 

Decyzje Komisji są ostateczne. 

 

I miejsce – nagroda rzeczowa o wartości ok. 500 zł brutto 

II miejsce – nagroda rzeczowa o wartości ok. 400 zł brutto  

III miejsce – nagroda rzeczowa o wartości ok. 300 zł brutto 
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7 wyróżnień - upominki o wartości ok. 150 zł brutto  

Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa w konkursie.  

 

11. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłącznej interpretacji zapisów w Regulaminie 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności 

przepisy kodeksu cywilnego. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych 

przez uczestnika, za zmianę miejsca pobytu uczestnika w czasie trwania konkursu lub 

zmianę innych danych osobistych, które zostały zamieszczone w formularzu zgłoszenia 

do konkursu, a które stoją na przeszkodzie komunikacji z uczestnikiem. 

4. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu podczas jego trwania, 

o ile zmiana ta nie wpłynie negatywnie na warunki uczestnictwa w konkursie. O zmianach 

uczestnicy zostaną poinformowani na stronie internetowej Biebrzańskiego Parku 

Narodowego (www.biebrza.org.pl), pocztą tradycyjną lub elektroniczną, a zmiany 

obowiązywać będą uczestnika po zapoznaniu się z nimi.  

 

  

http://www.biebrza.org.pl/

