Nadleśnictwo Resko

Konkurs
„Znajdź olbrzyma”
Regulamin
§ 1 Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Nadleśnictwo Resko, zwane dalej Organizatorem.
2. Adres Organizatora: Nadleśnictwo Resko, ul. Chopina 12, Resko 72-315
3. Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat Konkursu:
Ewa Simonowicz-Woźniewicz tel. 91 395 14 00 * 333, kom. 887 358 665
§ 2 Założenia organizacyjne
1. Celem Konkursu jest:
- zachęcenie do spędzenia wolnego czasu na łonie natury i zapoznanie z walorami przyrodniczymi lasów
Nadleśnictwa Resko,
- zdobywanie wiedzy na temat grzybów.
2. Konkurs trwa od 10.09.2020 r. do 30.10.2020 r.
3. Konkurs skierowany jest do wszystkich pasjonatów grzybobrania korzystających z udostępnionych lasów
Nadleśnictwa Resko.
4. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
§ 3 Warunki uczestnictwa i zgłaszanie grzybów
1. Do Konkursu dopuszczone zostaną tylko leśne grzyby jadalne z wyłączeniem grzybów blaszkowych. Grzyby nie
mogą być uszkodzone, tzn. kapelusz nie może być oddzielony od trzonu. Nie należy zbierać grzybów, które
podlegają prawnej ochronie.
2. Zgłoszenia grzyba do Konkursu należy dokonać poprzez dostarczenie zebranego egzemplarza do biura
Nadleśnictwa Resko przy ul. Chopina 12 w Resku, w godzinach od 7.00 do 15.00 lub przesłanie w formie
elektronicznej zdjęć dokumentujących w sposób wyraźny gatunek i pomiar w mm (np. centymetrem krawieckim) na
adres ewa.simonowicz@szczecin.lasy.gov.pl w treści podając dane jak w §3 pkt. 4.
3. Każdy grzyb zgłoszony osobiście do Konkursu zostanie opisany, sfotografowany i zmierzony przez pracownika
Nadleśnictwa Resko. W klasyfikacji będzie brana pod uwagę suma obwodu kapelusza i całkowitej długości trzonka
w milimetrach. Po dokonaniu pomiarów grzyby zostaną zwrócone właścicielom.
4. Podczas zgłaszania grzyba do Konkursu należy podać: imię i nazwisko znalazcy, adres e-mail i/lub nr telefonu, a
w przypadku zgłoszenia elektronicznego w formie zdjęcia dodatkowo nazwę gatunkową grzyba, obwód kapelusza
i długość trzonka w mm.
5. Termin zgłoszeń do Konkursu upływa 30 października 2020 r.
§ 4 Nagrody
1. Znalazcom nagrodzonych grzybów zostaną wręczone dyplomy i nagrody rzeczowe.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania i reprodukowania zrobionych przez siebie lub
nadesłanych zdjęć okazów grzybów w wydawnictwach, portalach społecznościowych lub informacyjnych i na
stronie internetowej Nadleśnictwa Resko (z zaznaczeniem nazwiska znalazcy).
2. Niniejszy regulamin oraz informacje o rozstrzygnięciu Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej
Organizatora w zakładce Aktualności www.resko.szczecin.lasy.gov.pl/aktualnosci.
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.
Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO) i wyrażeniem zgody na
nagrywanie, filmowanie i fotografowanie uczestników podczas Konkursu. Powstały materiał będzie wykorzystany w
publikacjach dotyczących Konkursu i działalności organizatorów. Powstały materiał będzie wyłączną własnością
organizatorów Konkursu.
4. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.
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Nadleśniczy Nadleśnictwa Resko
/podpisano elektronicznie/
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