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Regulamin konkursu na HASŁO w ramach wydarzenia specjalnego TyDzień Misji Ogrodów 

Zoologicznych i Akwariów 2023 

 

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 

1.1. 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”. 

1.2. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniach 17 lutego do 3 marca 2023 roku.  

1.3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 

1.4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwisy 

Facebook oraz Instagram, ani z nimi związany. 

1.5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych Regulaminem i zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa. 

1.6. Fundatorem nagród jest Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy (dalej; MIR-

PIB). 

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba pełnoletnia lub grupa rodzinna, która wymyśli 

hasło, które w ciekawy sposób ukaże potrzebę przestrzegania zasad na terenie ogrodu 

zoologicznego w zakresie bezpieczeństwa dla osób odwiedzających, np. dotyczące nie wkładania 

rąk do wody w miejscach eksponowania zwierząt, czy bezpieczeństwa zwierząt, zamieszkujących 

placówkę, np. nie robienia zdjęć z użyciem lampy błyskowej. 

2.2. Uczestnikiem zgłaszającym  grupę rodzinną lub siebie do konkursu może być osoba fizyczna 

zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnia i posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych. 

2.3. 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. 

 

III. ZASADY KONKURSU 

3.1. Każdy Uczestnik lub przedstawiciel zgłaszanej grupy rodzinnej, aby wziąć udział w Konkursie 

musi przesłać zgłoszenie na adres mailowy: konkursyakwarium@mir.gdynia.pl  

3.2. W zgłoszeniu powinny znaleźć się: 

mailto:konkursyakwarium@mir.gdynia.pl
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• Imię i nazwisko Uczestnika samodzielnie przystępującego do Konkursu lub Uczestnika 

zgłaszającego grupę rodzinną Z DOPISKIEM „GRUPA RODZINNA” wraz z podaniem liczby 

osób w grupie, imion pozostałych członków grupy, w przypadku dzieci także ich wieku; 

• Numer telefonu Uczestnika; 

• Adres mailowy Uczestnika; 

• Treść ułożonego HASŁA konkursowego; 

• zgoda Uczestnika samodzielnego lub Uczestnika będącego przedstawicielem grupy 

rodzinnej, stanowiąca załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do Regulaminu (podpisane dokumenty 

proszę załączyć jako skany lub zdjęcia dobrej jakości do wiadomości e-mail ze zgłoszeniem 

konkursowym). Oryginał zgody – załącznik nr 1 i załącznik nr 2 Regulaminu powinien 

zostać przesłany na adres: Akwarium Gdyńskie MIR-PIB Centrum Edukacji, Al. Jana Pawła 

II 1, 81-345 Gdynia, z dopiskiem „konkurs na hasło TMZOiA 2023” do dnia 9 marca 2023 

roku (wpływ do skrzynki pocztowej Akwarium Gdyńskiego do 15:30); 

3.3. W Konkursie może wziąć udział autorska praca dotąd niepublikowana i nienagradzana, do której 

uczestnik posiada pełne prawa autorskie. 

3.4. Treści zgłaszanych haseł nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych 

osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych, nie mogą obrażać uczuć innych 

osób, w tym również uczuć religijnych, nie mogą naruszać prawa do prywatności ani zawierać 

materiałów chronionych prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody 

uprawnionych. Gdyby okazało się, iż osoba trzecia zgłasza roszczenia do zgłoszonego hasła, w 

szczególności w zakresie praw autorskich, zgłaszający, po zawiadomieniu przez Organizatora 

konkursu, nie uchyli się od niezwłocznego przystąpienia do wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi 

przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko a nadto, że zaspokoi wszelkie uzasadnione 

roszczenia, a w razie ich zasądzenia od MIR-PIB (bądź zawarcia ugody) regresowo zwróci MIR-

PIB całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to 

koszty procesu i obsługi prawnej. 

3.5. Przystąpienie do Konkursu i wysłanie zgłoszenia jest tożsame z zaakceptowaniem warunków 

niniejszego Regulaminu. 

3.6. PRZEBIEG KONKURSU: 

• od 17 LUTEGO 2023 roku (piątek) do 3 MARCA 2023 roku (piątek) – do godziny 24:00, 

Uczestnicy lub Uczestnicy będący przedstawicielem grupy rodzinnej, mogą przesyłać 

Zgłoszenia mailowe do Konkursu; 
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• do 9 MARCA 2023 roku (czwartek) Uczestnicy lub Uczestnicy będący przedstawicielem 

grupy rodzinnej przesyłają podpisane oryginały zgody (wg załącznika nr 1 i załącznika nr 

2 do Regulaminu), wpływ do skrzynki pocztowej Akwarium Gdyńskiego do godziny 

15:30, na adres podany w III 3.2; 

• 10 MARCA 2023 roku (piątek) Jury Konkursowe dokona ocen prac i wyłoni 3 laureatów; 

• 11 MARCA 2023 roku (sobota) zostaną ogłoszone wyniki konkursu w mediach 

społecznościowych Akwarium Gdyńskiego (serwisy Facebook i Instagram) z podaniem 

zwycięskich haseł, imion i nazwisk laureatów.  W tym samym dniu wszyscy Uczestnicy 

zostaną poinformowani w wiadomości email o wynikach konkursu (z podaniem 

wszystkich zwycięzców); 

• do 31 MARCA 2023 roku do laureatów zostaną przesłane pocztą nagrody. 

 

IV. OCENA I NAGRODY 

4.1. W konkursie na hasło przewidziano 3 zestawy nagród: gadżety Akwarium Gdyńskiego i książka o 

tematyce przyrodniczej. 

4.2. Oceny nadesłanych na Konkurs haseł dokona Jury składające się z pracowników Akwarium 

Gdyńskiego MIR-PIB. Jury zostanie powołane przez Organizatora do dnia 9 marca 2023 roku. 

4.3.  Przy ocenie HASEŁ Jury będzie głównie brało pod uwagę: 

a. zgodność treści hasła z zadaną tematyką konkursu; 

b. bogactwo przekazu treści; 

c. możliwość wykorzystania hasła w przestrzeni publicznej ekspozycji Akwarium Gdyńskiego 

w późniejszym czasie; 

d. oryginalność hasła. 

4.4.  W przypadku nie otrzymania przez Organizatora Konkursu podpisanego oryginału zgody wg 

załącznika nr 1 i załącznika nr 2 do Regulaminu, do 9 marca 2023 roku (wpływ do skrzynki Akwarium 

Gdyńskiego do 15:30), Uczestnik lub grupa rodzinna, biorący udział w konkursie traci możliwość 

oceny zgłoszonej pracy przez Jury. Jury Konkursowe dokona wyboru zwycięzców spośród zgłoszeń, 

które są kompletne. 

4.5.  Do każdego z laureatów zostanie przesłana osobna wiadomość z prośbą o przesłanie adresu 

zamieszkania do wysyłki nagród. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wysłaną 

wiadomość. Brak możliwości skontaktowania się z Laureatem bądź odpowiedzi na wiadomość w 

terminie 5 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej 
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wygranej w Konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie 

wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. 

4.6. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień i dodatkowych nagród. 

 

V. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

5.1. Administratorem danych  osobowych Uczestników Konkursu są: MIR-PIB z siedzibą przy 

Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, KRS 0000131987, NIP: 586-010-24-41, REGON: 000144733, adres e-

mail: sekretariat@mir.gdynia.pl  

5.2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@mir.gdynia.pl.  

5.3. Dane osobowe są przetwarzane w celu:  

• organizacji i przeprowadzenia konkursu na hasło w ramach wydarzenia TyDzień Misji 

Ogrodów Zoologicznych i Akwariów 2023, w tym wyłonienia laureatów konkursu, na 

podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) stanowiącej załącznik nr 2 

Regulaminu. 

• publikacji imienia i nazwiska laureatów wraz ze zgłoszonymi hasłami w celach 

informacyjnych, na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

• przyznania nagród laureatom; 

• rozliczenia przeprowadzonego Konkursu, udokumentowania oceny prac uczestników 

konkursu przez Jury oraz prowadzenia innej wymaganej dokumentacji również do celów 

wykazania rozliczalności wymaganej przepisami RODO, na podstawie naszego prawnie 

uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

5.4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO) wyrażona poprzez wzięcie udziału w Konkursie. 

5.5. Organizator Konkursu zbiera następujące dane: 

• imię, nazwisko Uczestnika lub Uczestnika będącego przedstawicielem grupy rodzinnej,  numer 

telefonu, a także adres zamieszkania laureata, wiek i imiona dzieci, członków pełnoletnich 

grupy rodzinnej – celem wysyłki nagród i publikacji wyników Konkursu. 

5.6. Uczestnikom Konkursu przysługuje: 

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;  

• prawo do usunięcia danych osobowych;  

• prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie przetwarzania zautomatyzowanego na 

podstawie zgody; 

mailto:sekretariat@mir.gdynia.pl
mailto:iod@mir.gdynia.pl


5 
 

• prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie – wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa).  

5.7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie.  

5.8. Odbiorcami danych osobowych będą: upoważnieni pracownicy Administratora, dostawcy usług 

teleinformatycznych, użytkownicy serwisu www.facebook.com  i www.instagram.com, 

operatorzy pocztowi i kurierzy – w przypadku wygranej w konkursie, oraz firma zewnętrzna 

pełniąca funkcję IOD u organizatora – Filcon Inf Michał Filipowski i pracownicy Akwarium 

Gdyńskiego. 

5.9. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

Konkursu, w tym wydania nagrody (nie dłużej niż do końca kwietnia 2023 roku) lub do momentu 

wycofania zgody. 

5.10. Dane osobowe laureatów konkursu i/lub osób wyróżnionych, przetwarzane 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 Administratorem oraz na ich 

wykorzystanie w celach promocyjnych i marketingowych, przetwarzane na podstawie naszego 

prawnie uzasadnionego interesu będą przez okres 5 lat lub do czasu zgłoszenia skutecznego 

sprzeciwu względem przetwarzania danych; 

5.11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (Kraje Unii Europejskiej oraz 

Islandia, Lichtenstein, Norwegia).  

5.12. Podane dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartych na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

5.13. Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych można zgłaszać w wybrany przez 

siebie sposób: 

• Wysłanie wiadomości e-mail na adres: iod@mir.gdynia.pl  

• Listownie na adres: Akwarium Gdyńskie MIR-PIB, al. Jana Pawła II 1, 81-345 Gdynia z dopiskiem 

„Dane osobowe”. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

http://www.facebook.com/
http://www.instagram.com/
mailto:iod@mir.gdynia.pl
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6.1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej 

www.akwarium.gdynia.pl 

6.2. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub 

podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wykluczone z Konkursu. 

6.3. 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  

6.4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.akwarium.gdynia.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR2EG7Ue7_JXArvW_iOx6v3FASG3HMJOMnPXRUuYXKEQK-ZxdKJ1h6_QtDg&h=AT0mfREncVa1va0jk01Imn9xEcH2vdQzhj3VFdtchjQRzNutVpXGhbN_0lGhrz5oLjzZc7SdRRjkfa9x4-46zIXtDpYtcLRyvc52NAYs_rNB8zsBFKXi_2FjfqqlobSCIP8
https://www.facebook.com/AkwariumGdynskie


7 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Zgoda na wykorzystanie pracy w mediach, na ekspozycji Akwarium Gdyńskiego  

 

Niniejszym oświadczam, że zgłaszane Hasło stanowi mój utwór autorski w rozumieniu ustawy o prawie 

autorskimi prawach pokrewnych oraz treści zgłaszanych haseł nie narusza prawa ani praw osób 

trzecich, w tym dóbr osobistych osób trzecich oraz wyrażam dobrowolną zgodę na nieodpłatne, 

nieograniczone czasowo i terytorialnie, wielokrotne wykorzystanie (w szczególności poprzez 

utrwalanie i rozpowszechnianie) mojej pracy w zakresie hasła zgłoszonego do Konkursu w ramach 

wydarzenia TyDzień Misji Ogrodów Zoologicznych i Akwariów 2023 . Zgoda dotyczy mediów tj.: 

Internetu, prasy, telewizji, gazetek, folderów, posterów oraz ekspozycji Akwarium Gdyńskiego.  

Ponadto oświadczam, że gdyby okazało się, iż osoba trzecia zgłasza roszczenia do utworu, w 

szczególności w zakresie praw autorskich, zobowiązuję się, po zawiadomieniu przez Akwarium 

Gdyńskie, że nie uchylę się od niezwłocznego przystąpienia do wyjaśnienia sprawy oraz wystąpię 

przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko a nadto, że zaspokoję wszelkie uzasadnione 

roszczenia, a w razie ich zasądzenia od MIR-PIB (bądź zawarcia ugody) regresowo zwrócę MIR-PIB 

całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu 

i obsługi prawnej. 

OSOBY ZGŁASZANE: 

1. …………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 

Imię, nazwisko, wiek osoby zgłaszającej i jej podpis 

2. ........................................................................................................................................................... 

Imię członka rodziny, wiek, podpis osoby pełnoletniej/opiekuna prawnego jeśli członkiem rodziny jest osoba niepełnoletnia 

3.    ……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 

         Imię członka rodziny, wiek, podpis osoby pełnoletniej/opiekuna prawnego jeśli członkiem rodziny jest osoba niepełnoletnia 

4.     ........................................................................................................................................................ 

            Imię członka rodziny, wiek, podpis osoby pełnoletniej/opiekuna prawnego jeśli członkiem rodziny jest osoba niepełnoletnia 

5.    ……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 

         Imię członka rodziny, wiek, podpis osoby pełnoletniej/opiekuna prawnego jeśli członkiem rodziny jest osoba niepełnoletnia 

6. ........................................................................................................................................................... 

            Imię członka rodziny, wiek, podpis osoby pełnoletniej/opiekuna prawnego jeśli członkiem rodziny jest osoba niepełnoletnia 

 

 

………………………………………………………………………………. 

Data, miejscowość 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Niniejszym wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w 

zakresie: imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu zamieszkania, a także imion 

i wieku osób zgłaszanych jako grupa rodzinna w związku z uczestnictwem w wydarzeniu „TyDzień Misji 

Ogrodów Zoologicznych i Akwariów 2023” organizowanym przez Akwarium Gdyńskie MIR-PIB, oraz na 

publikację informacji o wygranej w konkursie włącznie z imieniem i nazwiskiem za pośrednictwem 

serwisów społecznościowych www.facebook.com  i www.instagram.com, oraz stronie internetowej 

Administratora www.akwarium.gdynia.pl.  

 

 

 

 

………………………………………………..    …………………………………………………………. 

         Data        Podpis 

 

http://www.facebook.com/
http://www.instagram.com/
http://www.akwarium.gdynia.pl/

