REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO:
„K O M I K S – w księżycową noc – pod taflą wody”
I.

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1
1.2

Organizatorem Konkursu jest Akwarium Gdyńskie Morskiego Instytutu Rybackiego –
Państwowego Instytutu Badawczego, mieszczące się w Gdyni przy al. Jana Pawła II 1,
81-345 Gdynia, zwane dalej „Organizatorem”.
Konkurs rozpoczyna się dnia 11 lutego 2019 roku i trwa do 22 lutego 2019 roku.

II.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która wykona pracę plastyczną
podczas trwania pracowni plastycznej, mieszczącej się w Galerii Akwarium Gdyńskiego
MIR-PIB.
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.

2.2

III.

ZASADY KONKURSU

3.1

Każdy Uczestnik, aby wziąć udział w Konkursie musi po instruktażu samodzielnie
wykonać pracę plastyczną.
Uczestnik Konkursu może zgłosić na Konkurs tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę
plastyczną.
Pracę plastyczną stanowi komiks: projekt 9-obrazkowej historii dziejącej się
w księżycową noc pod taflą wody.
Prace plastyczne będą przyjmowane przez pracowników Akwarium Gdyńskiego,
odpowiedzialnych za prowadzenie pracowni plastycznej, podczas trwania ferii
zimowych w dniach 11-22.02, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 11:30 do
14:00.

3.2
3.3
3.4

3.5
a)
b)
c)
d)

Zgłoszone do Konkursu prace plastyczne muszą zawierać następujące informacje:
imię i nazwisko autora;
telefon kontaktowy/e-mail;
wiek autora;
oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych, na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie
zgłoszonej do Konkursu pracy plastycznej, na jej publiczną ekspozycję oraz opublikowanie mojego
imienia, nazwiska 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. W przypadku udziału w Konkursie osoby niepełnoletniej lub posiadającej
ograniczoną zdolność do czynności prawnych Uczestnik Konkursu zgłasza pracę na Konkurs,
natomiast oświadczenie składają rodzice lub opiekunowie prawni autora w treści wpisując
imię i nazwisko osoby będącej autorem pracy na Konkurs, zaś w oświadczeniu „Zgoda na udział
w Konkursie”.

3.6

Każdy Uczestnik Konkursu będący osobą pełnoletnią oraz opiekun prawny osoby
niepełnoletniej lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wyraża
zgodę na publiczną ekspozycję zgłoszonej na Konkurs pracy plastycznej. Ponadto
oświadcza, że w przypadku przyznania nagrody w Konkursie, wyraża zgodę na
wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonej pracy oraz opublikowanie imienia
i nazwiska autora w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem,
w wydawnictwach, na stronach internetowych związanych z Organizatorem oraz na ich
wykorzystanie w celach promocyjnych i marketingowych.

3.7

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 prac, biorąc pod uwagę inwencję twórczą oraz
wykonanie techniczne, dokona dnia 22 lutego 2019 roku Jury składające się
z pracowników Centrum Edukacji Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB.
Jury przyzna nagrody dla maksymalnie dziesięciu zwycięskich prac.
Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe (wydawnictwo książkowe „Podwodne
podróże” oraz gadżety reklamowe Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB).
Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom pocztą tradycyjną.
Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników
Konkursu.
O wynikach Konkursu zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie i/lub mailowo do
dnia 25 lutego 2019 roku.

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
V.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

5.1

Administratorem danych osobowych jest Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut
Badawczy z siedzibą w Gdyni (81-332) przy ul. Kołłątaja 1.
Uczestnik Konkursu, przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, w stopniu niezbędnym do realizacji przebiegu Konkursu.
Podanie danych osobowych przez osoby zgłaszające się do Konkursu ma charakter
dobrowolny, lecz jest niezbędne do przystąpienia do Konkursu.
Odbiorcami danych osobowych są pracownicy Centrum Edukacji Akwarium Gdyńskiego,
znajdującego się w Akwarium Gdyńskim MIR-PIB, 81-345 Gdynia, aleja Jana Pawła II 1,
tel. +48 587 326 620, a w przypadku dochodzenia ewentualnych roszczeń, sądy
i właściwe organy.
Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu odbywa się
przy zachowaniu zasad określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
Dane osobowe uczestnika Konkursu są przechowywane do momentu zakończenia
czynności związanych z rozstrzygnięciem Konkursu, a dane zwycięzców konkursu i osób
wyróżnionych – bezterminowo w celu realizacji osobistych praw autorskich autora pracy
związanych z publikowaniem nagrodzonej pracy oraz imienia i nazwiska autora
w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach, na stronach
internetowych związanych z Organizatorem oraz na ich wykorzystanie w celach
promocyjnych i marketingowych Organizatora.
Uczestnik Konkursu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia
zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, w sytuacjach określonych w art. 17
ust. 1 RODO.
Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

5.2
5.3
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5.5
5.6

5.7

5.8

5.9

Dane osobowe uczestnika Konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.

VI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1

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.

6.2

