REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „CITES, czyli
czego nie zabierać jako pamiątki z wakacji”

I.

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5

II.

III.

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 przeprowadzony zostanie w dniach od 9 września 2019 roku do 18
października 2019 roku (do godziny 24:00).
Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany
przez serwisy Facebook oraz Instagram ani z nimi związany.
Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
Konkurs jest organizowany na zasadach określonych Regulaminem i
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1

Konkurs zostanie
podstawowych.

przeprowadzony

wyłącznie

dla

klasach

szkół

2.2

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo nieposiadające
pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w
konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z
przepisami Kodeksu cywilnego
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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.

ZASADY KONKURSU
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Każda klasa jest uprawniony do jednego zgłoszenia.

3.2

Warunkiem wzięcia pod uwagę Zgłoszenia przez Komisję Konkursową jest
załączanie wypełnionego formularzu zgłoszeniowego znajdującego się na
stronie www.akwarium.gdynia.pl i przesłanie go wraz ze zdjęciami pracy
(maksymalnie 10 zdjęć) drogą elektroniczną na adres: askomar@mir.gdynia.pl
,wpisując w tytule wiadomości ,,Konkurs plastyczny ,,CITES, czyli czego nie

zabierać jako pamiątki z wakacji”. Jakość zdjęć musi umożliwić ocenę pracy
konkursowej.
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Format pracy to A1. Technika wykonania pracy dowolna: malarstwo, grafika,
rysunek, grafika komputerowa (płaska, bez użycia materiałów nietrwałych:
plasteliny, modeliny, bibuły, kaszy itp., pozwalająca na ewentualną wysyłkę
pracy).
Konkurs przeprowadzony będzie z podziałem na trzy kategorie:
-Kategoria I: klasy I-III
-Kategoria II: klasy IV-VI
-Kategoria III: klasy VII-VIII
Konkurs przebiega następująco:
- od 9 września 2019 roku do 18 października 2019 roku (do godziny 24:00)
Uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia,
-Do 24 października 2019 roku Komisja Konkursowa obraduje, aby wyłonić
zwycięzców, najpóźniej w dniu 28 października do godziny 15:30 drogą
mailową zostaną opublikowane wyniki konkursu.
-Do 6 listopada do godziny 15:30 przesłanie zwycięskich prac zgłoszonych do
konkursu na adres:
Akwarium Gdyńskie MIR – PIB
al. Jana Pawła II 1
81-345 Gdynia
KONKURS PLASTYCZNY

3.6

Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wysłaną
wiadomość. Brak możliwości skontaktowania się z Laureatem bądź
odpowiedzi na wiadomość w terminie 10 dni od dnia otrzymania przez tego
Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w Konkursie,
oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie
wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

3.7

W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej
zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela
ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego
nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie
10 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie.

IV.

OCENA I NAGRODY

4.1

Oceny nadesłanych na Konkurs prac plastycznych dokona Jury składające
się z pracowników Centrum Edukacji Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB, które
zostanie powołane przez Organizatora do dnia 3 września 2019 roku.
4.2
Przy ocenie zdjęć Jury będzie głównie brało pod uwagę:
a) poziom artystyczny prac,

b) jakość wykonania,
c) oryginalność pracy,
d) stopień trudności wykonania,
e) zgodność pracy z zadaną tematyką.
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Nagrodzone zostaną 3 klasy, po jednej z każdej kategorii.
Nagrody dla zwycięzców:
- darmowe uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez
Centrum Edukacji Akwarium Gdyńskiego,
- darmowe zwiedzanie ekspozycji z edukatorem.
Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród.
Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników
Konkursu.

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.
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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.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz zmiany czasu
trwania Konkursu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw
nabytych przez uczestników. O zmianie Regulaminu lub przedłużeniu czasu
trwania Konkursu Organizator może powiadomić na stronie
https://www.facebook.com/AkwariumGdynskie/
W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do
unieważnienia Konkursu.
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