
 

TUZIN NIETUZINKOWYCH MIEJSC DO ZOBACZENIA -  

ODKRYWCY MAZOWIECKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH  

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych zaprasza wszystkich miłośników 

przyrody i krajobrazów do wzięcia udziału w konkursie p.n. „Tuzin nietuzinkowych miejsc 

do zobaczenia – Odkrywcy Mazowieckich Parków Krajobrazowych”. Konkurs ma na celu 

zachęcić do poznawania pięknych, ale nieznanych miejsc zlokalizowanych na terenach lub 

okolicach pięciu  parków wchodzących w skład Mazowieckiego Zespołu Parków 

Krajobrazowych tj.: 

• Mazowiecki Park Krajobrazowy – „Odkrywcy Mazowieckiego Parku Krajobrazowego” 

• Brudzeński Park Krajobrazowy – „Odkrywcy Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego” 

• Chojnowski Park Krajobrazowy - „Odkrywcy Chojnowskiego Parku Krajobrazowego” 

• Nadbużański Park Krajobrazowy -  „Odkrywcy Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego” 

• Kozienicki Park Krajobrazowy - „Odkrywcy Kozienickiego Parku Krajobrazowego” 

W myśl powiedzenia „cudze chwalicie, swego nie znacie” zachęcamy do poznawania 

najbliższej okolicy, a przede wszystkim do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu -  

przecież „ruch to zdrowie”. Nie musimy wyjeżdżać daleko żeby cieszyć się pięknem 

otaczającej nas przyrody. Nie bez znaczenia jest również pogłębianie wiedzy przyrodniczej, 

doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą i orientacja w terenie. 

REGULAMIN KONKURSU 

1) Organizatorem konkursu jest Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych. 

2) Celem konkursu jest promocja przyrody parków krajobrazowych województwa 

mazowieckiego, a także zachęcanie do poznawania ciekawych miejsc w parkach 

krajobrazowych. 

3) Na mapach poszczególnych parków (Załączniki do regulaminu: Załącznik nr 1 - Mapa 

Mazowiecki Park Krajobrazowy, Załącznik nr 2 - Mapa Brudzeński Park 

Krajobrazowy, Załącznik nr 3 - Mapa Chojnowski Park Krajobrazowy, Załącznik  

nr 4 - Nadbużański Park Krajobrazowy, Załącznik nr 5 - Kozienicki Park 

Krajobrazowy) wyznaczono tuzin miejsc, które można odwiedzić i zrobić zdjęcia. 

Uczestnik wybiera dowolny park spośród pięciu parków krajobrazowych 

wchodzących w skład MZPK i wykonuje 12 zdjęć wskazanych na mapach 

poszczególnych parków. Ilość zdjęć ograniczamy do jednego w każdym miejscu, czyli 

każdy uczestnik powinien nadesłać 12 zdjęć, które udokumentują jego obecność na 

terenie konkretnego parku. Nie oceniamy jakości nadesłanych zdjęć. Najważniejsze 

jest dla nas udokumentowanie zwiedzania i odkrywania parków.  

4) Konkurs  ma charakter otwarty, może w nim brać udział każda zainteresowana osoba. 

5) Udział w akcji jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 



6) Przy fotografowaniu obiektów przyrody ożywionej i nieożywionej należy przestrzegać 

prawa z zakresu ochrony przyrody.  

7) Na fotografii nie może być uchwycony wizerunek uczestnika lub innych osób.  

8) Zdjęcia wykonane przed terminem ogłoszenia konkursu nie będą zakwalifikowane.  

9) Fotografie zgłoszone do akcji powinny być wykonane samodzielnie, muszą być 

pracami autorskimi. Zdjęcia nie wykonane samodzielnie będą podlegać 

dyskwalifikacji według oceny organizatora. 

10) Konkurs trwa od 1 maja do 29 października 2021 roku. Zdjęcia należy przesłać 

mailem do siedzib poszczególnych parków krajobrazowych wchodzących w skład 

Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.  

• Mazowiecki Park Krajobrazowy 05-400 Otwock, ul. Sułkowskiego 11,  

tel./fax (22) 779 26 94, e-mail bazatorfy@parkiotwock.pl   

• Brudzeński Park Krajobrazowy 09-411 Biała, Siecień 134,   

tel. (24) 231 12 73, e –mail p.pietrzak@parkiotwock.pl  

• Chojnowski Park Krajobrazowy 05-500 Piaseczno, ul. Główna 48, Żabieniec, 

tel./ fax. (22) 754 51 00, e-mail edukacjachpk@parkiotwock.pl   

• Nadbużański Park Krajobrazowy 07-130 Łochów, Kaliska 93, 

tel./fax.(25) 644 13 71, e-mail npk@parkiotwock.pl  

• Kozienicki Park Krajobrazowy 26-670 Pionki, ul. Radomska 7,  

tel./fax.(48) 612 34 41, e-mail kozienickipark@parkiotwock.pl    

Każdy może odwiedzić i wykonać zdjęcia w dowolnym parku, a dokumentację zdjęciową 

wysłać wg zasad obowiązujących w punkcie 10. 

11) Dla każdego uczestnika konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe (np. sadzonki 

krzewów, wydawnictwa MZPK, mapy). Dostępność nagród do wyczerpania zapasów. 

Odbiór nagród osobiście w siedzibach poszczególnych parków (adresy wskazane  

w pkt.10). Uczestnik, który odwiedzi 60 miejsc we wszystkich parkach otrzyma 

nagrodę dodatkową. 

12) Zdjęcia przechodzą na własność organizatora – Mazowieckiego Zespołu Parków 

Krajobrazowych.  

13) Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania i wykorzystania nadesłanych zdjęć, 

ponadto zastrzega sobie prawo nieodpłatnego  publikowania  zdjęć  w  prasie,  

mediach społecznościowych, wydawnictwach okolicznościowych oraz w dalszej 

działalności Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych. 

14) Każdy uczestnik, który prześle zdjęcia powinien dołączyć oświadczenia  

o przetwarzaniu danych osobowych pobrane ze strony http://parkiotwock.pl/. Osoby 

niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział  

w konkursie. 

15) Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści 

niniejszego regulaminu. 

16) Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia terminu 

zakończenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 
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Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, 

iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w 

Otwocku, ul. Sułkowskiego 11, 05-400 Otwock, reprezentowany przez Dyrektora, tel.: (22) 779 26 94. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Mazowieckim Zespole Parków Krajobrazowych możliwy jest pod 

numerem tel. nr. 603 303 193 lub adresem email iod@parkiotwock.pl  

3) Celem zbierania i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są zadania wynikające z Ustawy o ochronie 

przyrody oraz Statutu Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego, 

Kozienickiego imienia Profesora Ryszarda Zaręby, Mazowieckiego im. Czesława Łaszka i Nadbużańskiego.  

4) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie.  

5) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych). 

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne/ obligatoryjne na mocy przepisów prawa. 

7) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami 

danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

8) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

9) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

10) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną obowiązującą u Administratora. 


