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KONKURS PLASTYCZNY Witaj Lato! 

 

Witaj Lato! 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorami Konkursu są Akwarium Gdyńskie Morskiego Instytutu Rybackiego – 
Państwowego Instytutu Badawczego, mieszczące się przy al. Jana Pawła II 1, 81-345 Gdynia  
zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs zostaje ogłoszony pod nazwą: „Witaj Lato!” 
3. Konkurs rozpoczyna się dnia 24 czerwca 2020 roku i trwa do 19 lipca 2020 roku. 

 

§2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każde dziecko w wieli 4-5-6 lat zamieszkujące terytorium 
Polski, które wykona pracę konkursową. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatorów oraz innych 
podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz 
członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe. 

 

§3 

ZASADY KONKURSU 

 

1. Do Konkursu uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. 
2. W Konkursie może wziąć udział praca wykonana samodzielnie przez dziecko, dotąd 

niepublikowana i nienagradzana. 
3. Każda praca konkursowa zgłoszona do Konkursu i przesłana do Organizatorów musi zawierać 

następujące informacje: 
 

a) zdjęcie pracy plastycznej w formacie JPG, prezentujące w całości 
wykonaną przez dziecko pracę, zdjęcie wykonane horyzontalnie, 
dobrej jakości, przy dobrym oświetleniu pracy 

b) informację o autorze tj. imię i nazwisko, wiek autora pracy, 
miejscowość, w której mieszka 

c) tytuł pracy konkursowej (maksymalnie: 30 znaków ze spacjami) 
tj. nazwa gatunkowa przedstawionego zwierzęcia morskiego 

d) telefon kontaktowy rodzica/opiekuna oraz adres e-mail 
 

4. Udział w Konkursie wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna wg Załącznika nr 1 do 
Regulaminu  

5. Rodzic/opiekun prawny autora pracy wyraża zgodę na publiczną ekspozycję zgłoszonej na 
Konkurs pracy konkursowej. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne 
publikowanie pracy oraz opublikowanie imienia i nazwiska autora w materiałach 
promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach, na stronach internetowych 
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związanych z „Organizatorem” oraz na ich wykorzystanie w celach promocyjnych 
i marketingowych. 

6. Złożenie pracy do udziału w Konkursie oznacza, iż staje się ona własnością Organizatora.  
7. Zdjęcie pracy konkursowej należy dostarczyć na adres mailowy Organizatora, nie później niż 

do końca dnia trwania konkursu. W treści maila należy podać informacje zgodnie z §3 ust.3 
podpunkty a,b,c,d. W tej samej wiadomości, jako odrębny załącznik,  należy również wysłać 
podpisane oświadczenie (czytelny skan/zdjęcie) wg Załącznika nr 1 do Regulaminu. 

8. Pracę konkursową należy przesłać na adres e-mail: konkursyakwarium@mir.gdynia.pl 
z dopiskiem w temacie wiadomości „Witaj lato!”. Decyduje data i godzina wpływu na 
w/w. adres e-mail.   

9. Wysłanie zdjęcia pracy konkursowej oraz złożenie oświadczenia przez rodzica/opiekuna w 

e-mailu, o którym mowa w § 3 ust. 8  jest tożsame z zaakceptowaniem warunków niniejszego 

Konkursu. 

 

§4 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA PRACY KONKURSOWEJ 

1. Praca plastyczna to wykonana przy użyciu rolki po papierze toaletowym (lub podobnej) postać 
zwierzęcia morskiego. Praca może zostać wykonana przy użyciu np. kredek ołówkowych, 
kredek pastelowych, pisaków, farb plakatowych, akrylowych, olejnych, temper, akwarel, 
nożyczek, kleju, taśmy klejącej, papieru kolorowego, starych gazet itp.  

2. Praca plastyczna musi przedstawiać jeden, wybrany gatunek zwierzęcia morskiego. Zwierzę 
musi zostać przedstawione w taki sposób, by realnie odzwierciedlone zostały jego rzeczywiste, 
charakterystyczne cechy budowy zewnętrznej.  

 
§5 

OCENA I NAGRODY 

1. Oceny zgłoszonych na Konkurs prac, biorąc pod uwagę zgodność z wymaganiami określonymi 
w §4 oraz wykonanie techniczne, dokona w dniach 20 - 24 lipca 2020 roku Jury. 

2. W skład Jury wchodzą: pracownicy Centrum Edukacji Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB oraz 
sekcji promocji Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB.  

3. Jury przyzna wyróżnienia.  
4. O  ilości wyróżnionych prac  decyduje Jury.  
5. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają drogą mailową dyplom zawierający imię i nazwisko 

autora pracy. Wyróżniana praca znajdzie się na wirtualnej wystawie na stronie www 
Akwarium Gdyńskiego. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich 
uczestników Konkursu. 

6. Rodzice/opiekunowie wyróżnionych w Konkursu prac zostaną powiadomieni e-mailem do 
dnia 24 lipca 2020 roku.   

 

§6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronach internetowych: 
https://akwarium.gdynia.pl/category/aktualnosci/  

2. Prace, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub 
będą zawierać nieprawdziwe informacje, zostaną wykluczone z Konkursu. 

mailto:konkursyakwarium@mir.gdynia.pl
https://akwarium.gdynia.pl/category/aktualnosci/
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3. Nadesłane na Konkurs dane osobowe opiekunów i uczestników będą przetwarzane przez 
Organizatora w celu wykonania obowiązków związanych z Konkursem oraz w zakresie 
określonym w §3 niniejszego Regulaminu. Dane będą chronione zgodnie z ustawą z dnia 10 
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) 
oraz zgodnie z zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej 
zwane RODO, Dz. U. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L. 119/1).  

 


