
KACZKA  i  KOWALIK  –  P T A S I   F E S T I  W A L I  K  ! 

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 
oraz Nadleśnictwo Wejherowo mieszczące się przy ul. Sobieskiego 247 B w Wejherowie 
zwane dalej „Organizatorami”. 

2. Konkurs zostaje ogłoszony pod nazwą: „Kaczka i kowalik – ptasi festiwalik” 
3. Konkurs rozpoczyna się dnia 17 maja 2021 roku i trwa do 13 czerwca 2021 roku. 

 

§2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń szkoły podstawowej klasy I, II, III oraz IV, V, VI, 
zamieszkujący terytorium Polski, który 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. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:  
 

Kategoria 1: uczniowie klas I, II, III szkoły podstawowej, 
Kategoria 2: uczniowie klas IV, V, VI szkoły podstawowej. 
 

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

niepublikowana i nienagradzana. 
4. Każda praca konkursowa zgłoszona do Konkursu i przesłana do Organizatorów, na adres 

wskazany w pkt 9, 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 zamieszkania,  

c) tytuł pracy konkursowej tj. „kaczka krzyżówka” lub „kowalik”, 
d) telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego oraz jego adres 

e-mail. 
 

5. Udział w Konkursie wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna wg załącznika nr 1 
do Regulaminu.  



6. 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 
związanych z „Organizatorami” oraz na ich wykorzystanie w celach promocyjnych 
i marketingowych. 

7. Złożenie pracy do udziału w Konkursie oznacza, iż staje się ona własnością Organizatorów. 
8. Zdjęcie pracy konkursowej należy dostarczyć na adres mailowy Organizatorów, wskazany w 

pkt 9, nie później niż do końca dnia trwania konkursu. W treści maila należy podać informacje 
zgodnie z §3 ust.4 podpunkty b), c), d). W tej samej wiadomości, jako odrębny załącznik, 
należy również wysłać podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenie (czytelny 
skan/zdjęcie) wg załącznika nr 1 do Regulaminu. 

9. Pracę konkursową wraz z załącznikiem należy przesłać na adres e-mail: 
konkursyakwarium@mir.gdynia.pl z dopiskiem w temacie wiadomości „Kaczka i kowalik –
ptasi festiwalik”. Decyduje data i godzina wpływu na w/w. adres e-mail.   

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

e-mailu, o którym mowa w § 3 ust. 9  jest tożsame z zaakceptowaniem warunków niniejszego 

Konkursu. 

 
§4 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA PRACY KONKURSOWEJ 

1. Praca konkursowa, czyli praca plastyczna musi zostać wykonana w formacie A4, 
horyzontalnie, na kartce z bloku technicznego, jedną z poniższych metod lub łączoną: 

a) rysunkowa tj. przy użyciu np. ołówka, tuszu, kredek ołówkowych, kredek 
pastelowych, pisaków; 

b) malarska tj. przy użyciu np. farb plakatowych, akrylowych, olejnych, temper, 
akwarel. 

2. Praca plastyczna musi przedstawiać jeden z podanych gatunków ptaka: kaczkę krzyżówkę lub 
kowalika. Ptak musi zostać przedstawiony w taki sposób, by realnie odzwierciedlone zostały 
jego charakterystyczne cechy budowy zewnętrznej oraz ubarwienie.  

3. Na tej samej pracy plastycznej, tuż obok ptaka, należy własnoręcznie napisać ciekawostkę 
bądź opisać cechę charakterystyczną tego gatunku - maksymalnie 30 wyrazów.  

 

 
§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 14-15 czerwca 2021 roku 
Jury. 

2. W skład jury wchodzą: pracownicy Centrum Edukacji Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB oraz 
Nadleśnictwa Wejherowo. 

3. Jury przyzna jedną główną nagrodę w każdej z 2 kategorii. 
4. W każdej z 2 kategorii zostaną także nagrodzone prace wyróżnione. O ich ilości decyduje 

Jury.  
5. Autorzy zwycięskich prac w każdej kategorii otrzymają nagrodę główną: voucher do 

Akwarium Gdyńskiego tj. bezpłatny wstęp dla zwycięzcy i rodzica/opiekuna oraz nagrodę 
rzeczową, natomiast autorzy prac wyróżnionych dyplomy oraz drobne upominki. 

6. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. 
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7. Rodzice/opiekunowie zwycięzców Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem do dnia 
20 czerwca 2021 roku o sposobie odbioru nagrody. 
 

§6 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych, w stopniu niezbędnym do jego realizacji. 

2. Administratorem danych osobowych uczestników jest Morski Instytut Rybacki – Państwowy 

Instytut Badawczy z siedzibą w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia. Kontakt z 

organizatorem jest możliwy pod adresem e-mail: sekretariat@mir.gdynia.pl; Kontakt z IOD 

jest możliwy pod adresem e-mail: iod@mir.gdynia.pl   

oraz Nadleśnictwo Wejherowo  z siedzibą w Wejherowie 84-200; ul. Sobieskiego 247B. 

Kontakt z organizatorem wejherowo@gdansk.lasy.gov.pl;  tel.:58 672 98 01 

3. Dane osobowe uczestników oraz ich opiekunów będą przetwarzane w celach: 

a) przeprowadzenia konkursu pt. „Kaczka i kowalik – ptasi festiwalik”, w tym wyłonienia 

zwycięzców konkursu,  na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażonej 

poprzez wysłanie zgłoszenia uczestnictwa w konkursie oraz wypełnienie załącznika nr 1 

do niniejszego regulaminu. 

b) publikacji pracy na wirtualnej wystawie w celach informacyjnych, na podstawie zgody 

opiekuna uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);  

c) rozliczenia przeprowadzonego Konkursu, oraz prowadzenia innej wymaganej 

dokumentacji również do celów wykazania rozliczalności wymaganej przepisami RODO, 

na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Administrator przetwarza dane osobowe z zakresu danych zwykłych, tj. imię, nazwisko i wiek 

uczestnika, imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail opiekuna 

uczestnika  

5. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób manualny, przez upoważnione do tego osoby 

oraz w sposób zautomatyzowany z użyciem przeznaczonych do tego systemów 

informatycznych. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemów informatycznych 

nie będzie wykorzystywane w celu automatycznego podejmowania decyzji w sprawach 

indywidualnych 

6. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych nie będzie polegało na profilowaniu. 

7. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy Akwarium Gdyńskiego, znajdującego się przy 

alei Jana Pawła II 1, 81-345 Gdynia, tel. +48 587 326 620, osoby, które zapoznały się z 

materiałami, wynikami konkursu  upublicznionymi w wirtualnej galerii Akwarium Gdyńskiego, 

prasie, telewizji, gazetkach, folderach, na posterach oraz wystawach. Odbiorcami danych 

mogą być również organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania 

dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

8. Opiekunowie osób, których dane dotyczą mają prawo do: 

 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

 sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

 ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

 usunięcia danych osobowych; 

 sprzeciwu w zakresie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

 przenoszenia danych osobowych w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania 
opartego na zgodzie; 

 cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz żądania usunięcia 
danych Pani/Pana. Wycofanie przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych 
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osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

 wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

9. Okres przetwarzania danych przez Administratora: 

 dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu 
wycofania przez uczestnika konkursu zgody wobec tego przetwarzania, lub do czasu 
realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane; 

 dane osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane do momentu zakończenia 
czynności związanych z rozstrzygnięciem Konkursu; 

 dane osobowe zwycięzców konkursu i osób wyróżnionych, przetwarzane w celu 
realizacji działań związanych z publikowaniem nagrodzonej pracy będą przetwarzane 
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora przez okres 5 lat lub do 
czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu; 

 po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub 
anonimizowane. 

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

 

§7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronach internetowych:  
https://akwarium.gdynia.pl/category/konkursy/ 
https://wejherowo.gdansk.lasy.gov.pl/aktualnosci  

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