
Putovná sova
16. ročník súťaže o prírode Tatranského národného parku

Základné informácie a pravidlá

- súťaž o prírode Tatranského národného parku určená miestnym tatranským a
podtatranským základným školám

- Bude prebiehať v dvoch časových úsekoch:
o Prvý úsek: september 2019 až marec 2020 – formou úloh a otázok na

webovej stránke www.lesytanap.sk. Prvé úlohy a otázky uverejníme
v septembri 2019. Následne každý mesiac až do (vrátane) marca 2020.

o Druhý úsek: jún 2020 – finále súťažných družstiev, ktoré postúpili z prvej
časti. Finále sa uskutoční v Tatranskej Lomnici.

- Pravidlá súťaže: 
o Počas prvého časového úseku (september 2019 až marec 2020) budeme

zverejňovať na našej webovej stránke www.lesytanap.sk  úlohy a otázky. 
o Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách (niektoré otázky a úlohy ale budú

spoločné) – mladší žiaci (3. až 5.ročník ZŠ), starší žiaci (6. až 9.ročník ZŠ).
o Žiaci budú riešiť úlohy a otázky pod vedením svojho učiteľa.  
o V prvom časovom úseku, kedy bude súťaž prebiehať na webe, sa môžu na

riešení úloh podieľať viacerí žiaci v rámci svojej triedy. 
o Do finále – do druhého časového úseku (jún 2020) – majú byť vyslaní len 3

žiaci (súťažné družstvo) ako zástupcovia svojej triedy. Platí pravidlo, že za
jednu triedu to môže byť len jedno trojčlenné družstvo. Na finále sa žiacke
družstvo zúčastní v sprievode učiteľa.

o Finále bude pozostávať z poznávania prírodnín (živočíchy, horniny, stromy,
kvety) a z riešenia písomných teoretických otázok. Sumár bodov za obe
časti dá výsledné umiestnenie súťažného družstva.

o Súťažné družstvá, ktoré sa vo finále umiestnia na 1., 2. a 3. mieste
(v oboch vekových kategóriách), získavajú vecné ceny a diplomy. 

o Súťažné družstvá, ktoré sa vo finále umiestnia na 1.mieste (v oboch
vekových kategóriách), získavajú okrem diplomov a vecných cien aj sošku
Putovnej sovy (menšia pre kategóriu mladších žiakov, väčšia pre kategóriu
starších žiakov), ktorá bude umiestnená v triede (ktorú zastupovalo víťazné
družstvo) počas nasledujúceho školského roka. Pred ďalším ročníkom
súťaže budú obe sošky vrátené organizátorovi súťaže do T. Lomnice.

 
- V prípade otázok sa informujte na čísle 0903 987 597 (koordinátor lesnej

pedagogiky Igor Stavný).

http://www.lesytanap.sk/
http://www.lesytanap.sk/


Informácie o spracúvaní osobných údajov

- Udeľujete súhlas organizácii Štátne lesy TANAPu Tatranská Lomnica, so sídlom
Tatranská Lomnica 66, Vysoké Tatry 059 60, IČO 31966977, (ďalej len
"Správca“), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spracovávala nasledujúce osobné
údaje:

o meno, priezvisko, telefón, email, fotografia.
- Osobné údaje budú spracúvané za účelom: 

o registrácie účastníka, priebežné a záverečné vyhodnocovanie súťaže
Putovná sova.

- Súhlas na tento účel udeľujete na spracúvanie po dobu trvania súťaže, ak
osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke
predpisy) neustanovujú inak alebo pokým svoj súhlas neodvoláte. 

- Spracúvanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov,
osobné údaje sú dôverné a nebudú poskytnuté žiadnej tretej osobe. 

- Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ. 
- Súhlas so spracúvaním je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad emailom. 
- Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Zákona máte právo: 

o vziať súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späť
vzatie bude mať za následok zmazanie vašich osobných údajov z
príslušného komunikačného nástroja,

o požadovať od Správcu informáciu, aké vaše osobné údaje spracúva,
o vyžiadať si u Správcu prístup k vašim osobným údajom a požadovať o ich

kópiu,
o nechať vaše osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať

obmedzenie ich spracúvania,
o požadovať od Správcu vymazanie vašich osobných údajov, pokiaľ sa

nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej
spracovávať podľa príslušných právnych predpisov,

o na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že vaše práva podľa Zákona boli
porušené v dôsledku spracúvania vašich osobných údajov v rozpore
s týmto Zákonom,

o v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so
spracúvaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na
ochranu osobných údajov.


