
 
Regulamin Akcji 

CAŁA PUSZCZA NOTECKA SIĘ MOBILIZUJE 
 I GIGA LAURKĘ DLA STRAŻAKA I LEŚNIKA MALUJE 

 
1. Organizator  
 
Fundacja Rozwoju Holistycznego  
Strona: www.fundacjarozwojuholistycznego.fam.org.pl  
 
2. Postanowienia ogólne  
 
2.1. Akcja Laurka dla Strażników Lasów trwa od 01.03.2023 do 01.04.2023.  

2.2. Akcja ma na celu skupić uwagę wokół problemu pożarów leśnych i podziękować 
Strażników Lasów, czyli Strażakom i Leśnikom, którzy na co dzień ochraniają nasze 
polskie lasy przed pożarami.  
 
3. Warunki uczestnictwa  
 
3.1. Akcja Laurka dla Strażników Lasów trwa od 01.03.2023 do 01.04.2023.  

3.2. Do udziału zapraszamy przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze 
oraz wszystkich chcących dołączyć do naszej akcji 

3.3. Przedmiotem akcji jest wykonanie kartki z okazji Dnia Strażaka i Dnia Leśnika o 
wymiarach 21x 29 cm (kartka A4).  

3.4. Kartka powinna być wykonana własnoręcznie w dowolnej technice plastycznej.  

3.5. Prace mogą być nadsyłane z placówek publicznych, prywatnych jak i dzieci 
malujących kartki w domu.  

3.6. Uczestnicy mogą wybrać, w jaki sposób malować kartki:  
-jedno dziecko maluje jedną laurkę (czy to osoba indywidualna czy dzieci z klasy),  
-grupa dzieci maluje wspólną laurkę (np. jedna klasa= jedna laurka).  
3.7. Prace należy zeskanować bądź sfotografować i dostarczyć w formie elektronicznej 
w formacie .png, .jpeg, .jpg przesyłając bezpośrednio na adres 
straznicypuszczynoteckiej@fam.org.pl do 01.04.2023. Prace przesłane po tym terminie 
nie będą brane pod uwagę.  

3.8. W każdym mailu powinny się znaleźć następujące informacje:  
-miasto  
-nazwa placówki (w przypadku prac nadsyłanych z placówki)  
-liczba dzieci biorących udział w malowaniu kartki(w przypadku pracy zespołowej).  
 
4. Finał Akcji 
 
4.1. Z nadesłanych prac zostanie utworzona wielka Giga Laurka dla Strażaka i Leśnika, 
którą przekażemy Strażakom i Leśnikom z terenów Puszczy Noteckiej w dniu ich święta.  

4.2. Uczestnicy akcji Laurka dla Strażników Lasów otrzymają certyfikat uczestnictwa w 
formie elektronicznej.  

4.3. Giga Laurka zostanie zamieszczona na stronie www.straznicypuszczynoteckiej.pl  
4.4. Laurki przesłane w ramach akcji „Cała Puszcza Notecka się mobilizuje i Giga Laurkę 
dla Strażaka i Leśnika Maluje” zostaną automatycznie włączone do ogólnopolskiej akcji 
„Laurka dla Strażników Lasów” i przekazane na Giga Laurce wszystkim Strażakom i 
Leśnikom w dniu ich święta. 
 



5. Postanowienia końcowe  
 
5.1. Organizator nie odpowiada za przysłane nieczytelne prace lub źle zeskanowane.  

5.2. Prace zgłoszone do akcji pozostają własnością organizatora.  

5.3. Organizator akcji zastrzega sobie prawo do opublikowania informacji o uczestnikach 
akcji oraz umieszczenie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w 
mediach społecznościowych i Internecie.  

5.4. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu 

5.5 Przesłanie laurek jest jednoznaczne z udzieleniem zgody do nieodpłatnego 
wykorzystania ich w promocji akcji „Cała Puszcza Notecka się Mobilizuje i Giga Laurkę 
dla Strażaka i Leśnika Maluje” oraz ogólnopolskiej akcji „Laurka dla Strażników Lasów” 
na nośnikach informacji (strona czy FB) oraz umieszczenie ich na GIGA Laurce dla 
Strażników Lasów, którą wręczymy naszym Strażakom i Leśnikom z terenów Puszczy 
Noteckiej i nie tylko. 

 
 
Klauzula informacyjna:  
1. Administratorem i odbiorcą danych jest Fundacja Rozwoju Holistycznego;  

2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji akcji;  

3. Istnieje prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania;  

4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych i zgodnie z 
treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.;  

5. Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych w Fundacji jest Pani Milena Sieradzka- Prezes 
fundacji.  

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia finału akcji.  

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż publikacja prac 
plastycznych narusza przepisy.  


