
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN  

Internetowego Konkursu Wiedzy 

„MIESZKAMY I WYPOCZYWAMY NAD WDĄ” 

 

 
1. Organizator 

 Bractwo Czarnej Wody, ul. Rynek 2, 86 – 150 Osie 

 bczw@poczta.onet.pl, www.bractwoczarnejwody.org.pl  

 Współorganizator – Wdecki Park Krajobrazowy 

2. Cele konkursu 

1. Popularyzacja walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych terenów nad 

Wdą, w szczególności leżących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 

2. Zdobywanie i pogłębianie wiedzy na temat rzeki Wdy, jej znaczenia 

przyrodniczego i turystycznego.  

3. Upowszechnianie wiedzy przyrodniczo – ekologicznej i zasad ochrony przyrody, 

w szczególności ochrony wód i siedlisk przyrodniczych z nimi związanych. 

4. Zachęcanie dzieci, młodzieży i dorosłych do aktywnego poznawania przyrody                

i jej ochrony.  
5. Udział w działaniach związanych z Rokiem rzeki Wdy, ogłoszonym przez Izbę 

Regionalną Ziemi Świeckiej. 

6. Udział w działaniach związanych ze 100-leciem powrotu Pomorza do Polski. 
 

3. Termin konkursu 

 Październik - listopad 2019 

4. Zasady konkursu 

 Konkurs skierowany jest do każdej grupy wiekowej.  

 Tematyka konkursu związana jest z zagadnieniami przyrodniczymi, historycznymi                    

i kulturowymi terenów leżących nad Wdą oraz wiedzą o samej rzece.  

 Pytania podawane będą w różnych formach, zależnie od ich konkretnej tematyki                      

i stopnia trudności.  

 W październiku i listopadzie 2019 roku co wtorek na stronach internetowych Bractwa 

Czarnej Wody www.bractwoczarnejwody.org.pl oraz Wdeckiego Parku 
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Krajobrazowego http://parki.kujawsko-pomorskie.pl/wpk  zostanie opublikowany 

zestaw pytań. Łącznie planuje się 8 zestawów po 3-5 zadań lub jedno zadanie szersze 

(np. krzyżówka). 

 Odpowiedzi należy nadsyłać na adres mailowy: bczw@poczta.onet.pl lub  

prezes@bractwoczarnejwody.pl z wpisem w temacie „Konkurs Wda – numer 

danego zestawu zadań”. Czas na odpowiedź do następnego wtorku włącznie. 

 Ze względu na charakter konkursu (nagrody etapowe i po zakończeniu konkursu) 

dopuszcza się przesyłanie odpowiedzi na poszczególne etapy konkursowe po upływie 

terminu odpowiedzi na pytania etapowe. Będą one zaliczane do całości konkursu, ale 

nie biorą udziału w nagradzaniu poszczególnych etapów. 

 Osoba odpowiadająca może nadesłać tylko jedną odpowiedź do danego zestawu. 

 Nie przyjmujemy prac zbiorowych, 

 Każda nadesłana odpowiedź powinna zawierać:  

 dane osobowe autora oraz wiek  

 dokładny adres zamieszkania. 

 W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt telefoniczny 

530 702 068 lub mailowy – adresy wyżej. 

 Nagrody będą przydzielane i losowane następnego dnia po upływie terminu czasu na 

odpowiedzi  danego zestawu pytań. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie Bractwa                  

i Parku oraz Facebookach. 

 Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich 

imienia i nazwiska w relacjach z konkursu zamieszczanych w mediach oraz materiałach 

promocyjnych organizatorów. Wyrażają też zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych 

na potrzeby organizowanych przez Bractwo Czarnej Wody imprez i zawodów, jak również 

na ich gromadzenie w bazach danych Bractwa Czarnej Wody, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się 

również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu 

swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204). 

5. Nagrody 

 Nagrodami będą publikacje przyrodnicze, historyczne i kulturowe ufundowane ze 

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                      

w Toruniu oraz Bractwa Czarnej Wody i Wdeckiego Parku Krajobrazowego. 

 Przewiduje się dwa rodzaje nagród – dla zwycięzców konkursu (10 osób po 

podsumowaniu 8 zestawów zadań) oraz dla uczestników poszczególnych etapów (po 6 

nagród w każdym etapie – 3 dla uczestników, którzy odpowiedzieli najlepiej na 

wszystkie pytania danego zestawu oraz 3 losowo dla pozostałych). 

 Możliwe są dodatkowe nagrody ufundowane przez organizatorów. 

 Nagrody będą przekazywane w formie zależnej od miejsca zamieszkania osoby 

nagrodzonej. Koszty przekazania nagród pokrywa organizator. 

6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do głównego organizatora, tj. Bractwa 

Czarnej Wody. 
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