REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO: Rekin. Jak go rysują?
I.

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1

Organizatorem Konkursu jest Akwarium Gdyńskie Morskiego Instytutu
Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego, mieszczące się przy al.
Jana Pawła II 1, 81-345 Gdynia zwane dalej Organizatorem.
Konkurs rozpoczyna się dnia 19 listopada 2016 roku i trwa do 30 listopada 2016
roku.

1.2

II.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, którzy
wykonają samodzielnie lub w zespole tematyczną pracę plastyczną.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele
Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział
w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich rodzin i osoby im
najbliższe.
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III.

ZASADY KONKURSU

3.1

Każdy Uczestnik, aby wziąć udział w Konkursie musi samodzielnie lub w zespole
wykonać plakat rysunkowy, którego tematem przewodnim jest ochrona
rekinów.
Uczestnik Konkursu lub zespół może zgłosić na Konkurs tylko jedną pracę
plastyczną.
Pracę plastyczną stanowi plakat rysunkowy na temat ochrony rekinów
(minimalny format arkusza papieru: A4).
Prace plastyczne można dostarczać osobiście do siedziby Akwarium
Gdyńskiego lub przesłać na adres Organizatora:

3.2
3.3
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Centrum Edukacji Akwarium Gdyńskie
al. Jana Pawła II 1
81-345 Gdynia
3.5
a)
b)
c)
d)

Zgłoszone do Konkursu prace plastyczne muszą zawierać następujące
informacje:
imię i nazwisko autora lub imiona i nazwiska osób tworzących zespół;
telefon kontaktowy i (lub) e-mail;
pełną nazwę szkoły i klasę, do której uczęszcza autor (autorzy) pracy;
oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego autora pracy:

„Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych, na wielokrotne,
nieodpłatne publikowanie zgłoszonej do Konkursu pracy plastycznej, na jej publiczną
ekspozycję oraz opublikowanie imienia, nazwiska Uczestnika Konkursu w materiałach
promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach, na stronie internetowej
Akwarium Gdyńskiego, serwisach społecznościowych związanych z Organizatorem
(Facebook) oraz na ich wykorzystanie w celach promocyjnych i marketingowych.”

UWAGA: Bez dołączonego powyższego oświadczenia zgłoszone prace plastyczne nie będą
brały udziału w Konkursie.

3.6

Zgłoszenie pracy plastycznej do Konkursu oraz złożenie oświadczenia,
o którym mowa w pkt 3.5 jest tożsame z zaakceptowaniem warunków
niniejszego Konkursu.

IV.

OCENA I NAGRODY

4.1

Oceny zgłoszonych na Konkurs plakatów, biorąc pod uwagę inwencję
twórczą, przekaz oraz wykonanie techniczne, dokona w dniach 1-5 grudnia
2016 roku Jury składające się z pracowników Centrum Edukacji Akwarium
Gdyńskiego MIR-PIB odpowiedzialnych za organizację wydarzenia
tematycznego pod nazwą „Tydzień Rekina”.
Jury przyzna nagrodę autorowi (autorom) jednej pracy.
Wynik Konkursu zostanie opublikowany dnia 7 grudnia 2016 roku na stronie
internetowej Organizatora oraz portalu społecznościowym Facebook
Najwyżej oceniane prace zostaną zaprezentowane dnia 6 grudnia 2016 roku
na ekspozycji Akwarium Gdyńskiego.
Najlepsza praca zostanie nagrodzona grupową wizytą na zajęciach
w Akwarium Gdyńskim MIR-PIB i zwiedzaniem ekspozycji z edukatorem,
podczas pokazowego karmienia zwierząt, w wybranym przez opiekuna klasy
terminie, w przeciągu trzech miesięcy od przyznania nagrody.
Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich Uczestników
Konkursu.
Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony telefonicznie lub drogą poczty
elektronicznej o sposobie odbioru nagrody do dnia 7 grudnia 2016 roku.
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V.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1

Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej
www.akwarium.gdynia.pl
Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wykluczone
z Konkursu.
Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez
Organizatora w celu wykonania czynności i obowiązków związanych
z Konkursem oraz w zakresie określonym w pkt. III ppkt 3.5 niniejszego
regulaminu. Dane będą chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
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