
XXV Edycja Konkursu
„Zapraszamy ptaki do Gdyni”

REGULAMIN

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Konkurs zostaje ogłoszony pod nazwą „Zapraszamy ptaki do Gdyni 2023”.
2. Uczestnikami  Konkursu mogą  zostać  wszyscy  miłośnicy  ptaków,  w  szczególności

uczniowie placówek oświatowych na terenie Miasta Gdyni.
3. Celami Konkursu są:

a) poznawanie gatunków ptaków żyjących w mieście i jego okolicach,
b) zachęcanie dzieci i młodzieży do działań na rzecz ochrony przyrody,
c) uzupełnianie miejsc lęgowych dla ptaków - dziuplaków, którym wycinanie starych drzew

oraz termomodernizacja budynków ogranicza możliwość zakładania gniazd,
d) wspieranie  walki  z  owadzimi  szkodnikami,  stanowiącymi  pokarm  dla  ptaków  poprzez

wieszanie budek lęgowych na drzewach opanowanych przez szkodniki,
e) edukacja na temat właściwych zasad dokarmiania ptaków w tym:
 kiedy rozpocząć i zakończyć dokarmianie,
 jaki pokarm jest właściwy dla poszczególnych grup ptaków,
 jak  zbudowany  i  gdzie  umiejscowiony  karmnik  będzie  bezpieczny  dla  korzystających  z

niego ptaków.
4. Organizatorem  Konkursu  jest  Wydział  Środowiska  Urzędu  Miasta  Gdyni,  zwany  dalej

Organizatorem.
5. Konkurs odbywać się będzie w dniach od 9 stycznia do 17 lutego 2023 r.
6. Warunkiem  uczestnictwa  ucznia  w  Konkursie jest  podpisanie  klauzuli  zgody  stanowiącej

załącznik do niniejszego Regulaminu. Zgodę tę wyraża uczeń jeżeli ukończył 16 rok życia. W
przypadku, gdy uczeń nie ukończył 16 roku życia, zgodę tę podpisuje osoba sprawująca władzę
rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem.

7. Zgody opisane w punkcie 6. składane są koordynatorowi szkolnemu, a następnie przekazywane
organizatorowi wraz z pracami konkursowymi.

§ 2
Zasady konkursu

1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: karmniki oraz budki lęgowe.
2. Do Konkursu uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę: budkę lęgową lub karmnik.
3. Każda praca musi być trwale oznaczona imieniem i nazwiskiem autora z podaniem nazwy

szkoły oraz kontaktem do koordynatora szkolnego.
4. Do prac  składanych  przez  koordynatora  szkolnego należy  dołączyć  zestawienie  zbiorcze  w

formie pliku Exel, przesłanego na adres e-mail: a.madejska@gdynia.pl, zawierające: 
a) nazwę szkoły,
b) imię i nazwisko nauczyciela z telefonem kontaktowym i adresem e-mail,
c) imię i nazwisko autorów pracy, kasa, rodzaj pracy (budka lęgowa/ karmnik).

5. Prace złożone w Konkursie stają się własnością Organizatora.
6. Termin  dostarczenia  prac  do  Wydziału  Środowiska  UM Gdyni,  ul.  10  Lutego  24,

upływa 17 lutego 2023 roku o godzinie 1545.
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7. Prace nadesłane na Konkurs oceni Komisja, w skład której wejdą przedstawiciele Urzędu
Miasta Gdyni oraz instytucji związanych z ochroną ptaków.

8. Komisja  przy  ocenie  weźmie  pod  uwagę  następujące  aspekty  prac  zgłoszonych  na
Konkurs:
a) zgodność z wymaganiami określonymi w § 3;
b) oryginalność projektu przy zachowaniu ww. wymagań;
c) solidność wykonania.

9. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję do 28 lutego 2023 r.
10. Zwycięzcy, o wynikach konkursu, zostaną powiadomieni droga elektroniczną na adres e-

mail podany przy zgłoszeniu pracy. 

§ 3
Wymagania dotyczące wykonania prac konkursowych

1. Budka lęgowa:
a) zalecany materiał: surowe, nieimpregnowane drewno lub wodoodporna sklejka (1,5-2,5 

cm grubości), które zapewnią odpowiedni dla rozwoju piskląt mikroklimat wewnątrz budki 
lęgowej,

b) konstrukcja  budki  dowolna  jednakże  budka  musi  być  trudna  do  splądrowania  przez
drapieżniki (bezpieczeństwo pod tym względem zapewnia duża odległość między dnem
budki a otworem wlotowym oraz przedłużony dodatkowym klockiem korytarz wejściowy);

c) musi  dać  się  otworzyć  i  powtórnie  zamknąć,  żeby  po  usunięciu  starego  gniazda  i
oczyszczeniu można było przedłużyć użyteczność budki oraz wykorzystać ją w następnym
sezonie;

d) daszek budki powinien być co najmniej 3 cm dłuższy od całkowitej długości budki oraz co
najmniej 2 cm szerszy od jej całkowitej szerokości;

e) nie może być ani ozdobna, ani kolorowa by nie zwracać na siebie uwagi drapieżników;
f) w  tabeli  nr  1  przedstawiono  optymalne  parametry  budki  (minimalne)  w  zależności  od

gatunku ptaka, których zachowanie gwarantuje bezpieczeństwo ptaków.

Tabela nr 1 Podstawowe wymiary budek lęgowych w centymetrach (dotyczą wymiarów wewnątrz –
należy doliczyć grubość materiału, z którego zostaną wykonane):

Gatunek
ptaka

Wysokość
ścianki

przedniej
[cm]

Wysokość
ścianki
tylnej
[cm]

Szerokość
ścianki

przedniej
[cm]

Szerokość
ścianki
bocznej

[cm]

Odległość
dolnej

krawędzi
otworu

wlotoweg
o od dna

[cm]

Średnica
otworu

wlotoweg
o

[cm]

szpak 38 40 13 13 26 4,7
pleszka 38 30 11 11 21 >4,7
sikora

kowalik
wróbel

28 30 11 11 21 2,7-3,3

jerzyk 15-18 15-18 18-20 30-40 >5 5 - 6
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2. Karmnik:
a) zalecany materiał – surowe drewno lub sklejka wodoodporna;
b) konstrukcja:  w  celu  zabezpieczenia  zawartości  karmnika  krawędź  daszka  powinna

wystawać poza jego podstawę;
c) podstawa  karmnika  musi  być  zabezpieczona  z  każdej  strony  listwą  zapobiegającą

wypadaniu karmy.

§ 4
Nagrody

1. Autorom  10  najlepszych  prac  w  każdej  z  kategorii  zostaną  przyznane  nagrody  rzeczowe.
Komisja Konkursowa może przyznać także do 10 wyróżnień w obu kategoriach i ewentualne
nagrody specjalne.

2. Trzem szkołom, których uczniowie wykonają najwięcej prac spełniających warunki Konkursu
w  przeliczeniu  na  ogólną  liczbę  uczniów,  zostaną  przyznane  nagrody  rzeczowe.  Nagrody
zostaną przekazane w terminie i w sposób uzgodniony pomiędzy przedstawicielem placówki a
Organizatorem.

§ 5
Postanowienia końcowe

1. Karmniki  i  budki  lęgowe  po  ogłoszeniu  wyników  Konkursu zostaną  nieodpłatnie  rozdane
instytucjom,  szkołom i  osobom fizycznym,  które  wyrażą  chęć  umieszczenia  ich  na  swoim
terenie, a także zobowiążą się do dbania o nie.

2. Wszelkie decyzje Organizatora Konkursu mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich
odwołanie.

3. Złożenie  pracy  w  Konkursie jest  jednoznaczne  z  akceptacją  niniejszego  Regulaminu.
Regulamin Konkursu jest dostępny w Wydziale Środowiska oraz na stronie www.gdynia.pl

4. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  Konkursu zastosowanie  mają
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
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Załącznik do Regulaminu XXV Edycji Konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni”
Ochrona danych osobowych uczestników konkursu

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych /danych osobowych
mojego dziecka*) wskazanych w  § 2 pkt 3 oraz pkt 4.b i  c  Regulaminu oraz wykorzystywanie
mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka*) na potrzeby konkursu, a także do jego promocji w
środkach masowego przekazu i w publikacjach Organizatora.

.……….……………………………………………………………………………….
imię i nazwisko uczestnika Konkursu i nazwa szkoły, gdy uczestnikiem jest uczeń

……………………………………………………………………………….
                                      data i czytelny podpis uczestnika konkursu / opiekuna prawnego*  

*) niepotrzebne skreślić

Informacja dla uczestników Konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni”, od których Urząd Miasta Gdyni uzyska
dane osobowe

Działając na podstawie art. 13.1 i 2 RODO [Rozporządzenie 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 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych)  –  Dz.U.UE.L  2016.119.1],  wobec  uzyskania  od  Pani/Pana  danych  osobowych  lub  danych  osobowych
Pani/Pana dziecka, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:

1. Administratorem [ADO] Pani/Pana danych osobowych będzie Prezydent Miasta Gdyni
Gdynia 81-382, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54

                                                           e-mail: umgdynia@gdynia.pl      tel.: +48 58 66 88 000
2. Inspektor ochrony danych [IOD]:  e-mail: iod@gdynia.pl ,  adres do korespondencji: jak wyżej
3. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a RODO
4. Cel przetwarzania: Pani /Pana dane osobowe lub dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane na potrzeby

przeprowadzenia  Konkursu  oraz  do  jego  promocji  w  środkach  masowego  przekazu  i  publikacjach  wraz  z
informacją o Konkursie. 
Administrator  nie przewiduje  przetwarzania  uzyskanych danych osobowych w celach  innych niż  wskazane w
zdaniu poprzedzającym, gdyby jednak taka okoliczność miała mieć miejsce, o wykorzystaniu uzyskanych danych
osobowych na inne cele zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.

5. Pani/Pana dane osobowe lub dane osobowe Pani/Pana dziecka – w tym wizerunek -  mogą być upublicznione w
środkach masowego przekazu i oficjalnych publikacjach Urzędu Miasta Gdyni.
Nie  przewiduje  się  przekazania  uzyskanych  danych  osobowych  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji
międzynarodowej. 

6. Nie przewiduje się również zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane
dane osobowe.

7. Czas  przetwarzania  danych  osobowych  wynikać  będzie  z  harmonogramu  Konkursu  oraz  przepisów  prawa
upoważniających do zachowania, kontroli i archiwizacji pozyskanych danych.

8. Ma Pani/Pan prawo żądania uzyskania kopii danych osobowych lub ich udostępnienia w siedzibie ADO, żądania
sprostowania swoich danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania  niektórych danych oraz do cofnięcia
udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych i  żądania usunięcia swoich danych/ danych dziecka,  co
będzie równoznaczne z wycofaniem się z udziału w konkursie. 

9. Wycofanie  przez  Pana/Panią  zgody na  przetwarzanie  danych  osobowych  nie  wpływa  na  zgodność  z  prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10. Na  podstawie  art.  77  RODO  ma  Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych,  00-193 Warszawa,  ul.  Stawki 2,  w sprawie dotyczącej  niezgodności  przetwarzania  przekazanych
danych osobowych z RODO.
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