Projekt: „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku”
Nr projektu: POIS.02.01.00-00.0017/17

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW PT.
„WIĘCEJ WIESZ O POWODZI LEPIEJ SIĘ CHRONISZ ”

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1. Organizatorem konkursu jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Gdańsku z siedzibą przy ul. Ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk.
1.2. Konkurs rozpoczyna się 23 marca 2020r. z okazji Światowego Dnia Wody i trwa do 15 października
2020r. (decyduje data stempla pocztowego).
1.3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 października 2020r.
1.4. Konkurs jest organizowany w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej Systemu Monitoringu
Ryzyka Powodziowego (SMoRP), realizowanej jako jedno z zadań Projektu „Kompleksowe
zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap II –Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Gdańsku”.
1.5. Temat konkursu to: „Więcej wiesz o powodzi lepiej się chronisz”.
1.6. Interpretacja tematu: Celem konkursu jest zachęcenie dzieci do pogłębienia wiedzy na temat
zagrożeń powodziowych i zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terenie Żuław.
1.7. Administratorem danych osobowych jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4,
00-926 Warszawa; IOD@mfipr.gov.pl

2. WARUNKI UCZESTNICTWA
2.1. Uczestnikiem konkursu mogą być uczniowie klas 3-5 szkół podstawowych zlokalizowanych na
terenie Żuław – gminy: Cedry Wielkie, Dzierzgoń, Elbląg, Gronowo Elbląskie, Lichnowy, Markusy,
Miłoradz, Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw, Ostaszewo, Pasłęk, Pruszcz Gdański, Pszczółki, Rychliki,
Stare Pole, Stary Targ, Stegna, Suchy Dąb, Sztutowo, Tczew.
2.2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pracy konkursowej oraz wypełnionych zgód
na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1 i 2) w terminie określonym w pkt. 1.2. przesyłką
poleconą na adres: TARRAYA S.A. ul. Głogowska 108/6, 60-263 Poznań.
2.3. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem konkursu. Spełnienie
warunku uczestnictwa określonego w pkt. 2.2. oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu
konkursu.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
80-804 Gdańsk, ul. F. Rogaczewskiego 9/19
Tel.: (58) 326 18 88, fax: (58) 326 18 89

NIP: 527-28-25-616, Regon: 368302575
gdansk@wody.gov.pl
www.gdansk.wody.gov.pl

2.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace, które nie dotarły na wskazany adres z przyczyn
niezależnych, np. wskutek zaniedbań Poczty Polskiej lub firm kurierskich.
2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osób
trzecich przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje wykluczeniem Uczestnika
z konkursu.

3. ZASADY KONKURSU
3.1. Prace konkursowe muszą spełniać następujące wymogi:
a) format pracy: A4 (210x297 mm),
b) prace mogą być wykonane dowolną techniką oraz formą (np. zdjęcia, wycinanki, rysunki,
akwarele, kolaż), która pozwala na utrwalenie obrazu na wybranym przez Uczestnika materiale,
c) materiały użyte do stworzenia pracy konkursowej powinny być suche i trwale przymocowane do
powierzchni pracy,
d) temat pracy konkursowej: „Więcej wiesz o powodzi lepiej się chronisz”, który nawiązuje swoja
tematyką do zagadnień zagrożeń powodziowych i zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terenie
Żuław.
3.2. Szkoła we własnym zakresie zapewnia materiały do wykonania prac konkursowych.
3.3. Prace zgłaszane do konkursu muszą być wykonane przez każdego Uczestnika samodzielnie.
3.4. Każdy Uczestnik ma prawo nadesłać jedną pracę konkursową.
3.5. Do pracy konkursowej Uczestnik jest zobowiązany dołączyć następujące informacje :
a) imię i nazwisko,
b) klasa do której uczęszcza,
c) nazwa szkoły oraz adres i numer telefonu szkoły, do której uczęszcza,
d) imię i nazwisko opiekuna szkolnego,
e) zgody (załącznik 1 i 2 Regulaminu) opiekuna prawnego autora pracy oraz opiekuna szkolnego na
przetwarzanie powyższych danych osobowych na potrzeby konkursu.
3.6. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że praca została
wykonana przez niego osobiście i samodzielnie.
3.7. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na
prezentowanie pracy na pokonkursowej wystawie prac.
3.8. Organizator ma prawo do niedopuszczenia do konkursu pracy konkursowej, bez informowania
Uczestnika, która:
a) narusza prawo polskie,
b) narusza prawa i uczucia osób trzecich,
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c) zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. obraźliwe,
wulgarne, obsceniczne, nawołujące do przemocy i nienawiści),
d) nie spełnia podstawowych wymagań technicznych, w tym określonych w pkt. 3.1.,
e) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie konkursu.
3.9. Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania nadesłanej na konkurs pracy w terminie do 15
października 2020r. włącznie.
4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
4.1. Ocena nadesłanych prac zostanie dokonana przez 3 - osobowe Jury, powołane przez Organizatora
konkursu w terminie do 30 października 2020r.
4.2. Jury podczas oceny prac i wyłanianiu laureatów będzie kierowało się następującymi kryteriami:
a) spójność przekazu pracy z tematem konkursu określonym w pkt. 3.1.d),
b) wartość artystyczna pracy: kompozycja, kolorystyka, technika wykonania,
c) pomysłowość,
d) estetyka wykonania pracy
e) wiek Uczestnika.
4.3. Jury, biorąc pod uwagę kryteria określone w pkt. 4.2. przyzna w konkursie:
a) 3 nagrody główne dla Uczestników konkursu (uczniów) – nagrody w postaci słuchawek
bezprzewodowych z mikrofonem,
b) 7 równorzędnych wyróżnień dla Uczestników konkursu (uczniów) - nagrody w postaci książki
i zestawu gadżetów,
c) 10 nagród dodatkowych w postaci 2-osobowych wejściówek dla każdego laureata (ucznia i
opiekuna) nagrody głównej i wyróżnienia,
d) dla szkoły ucznia, który zajmie I miejsce - nagrodę w postaci telewizora (min. 65 cali, rozdzielczość
4K, technologia LED, format obrazu: 16:9, łącze wi-fi, funkcja SMART TV, tuner DVB-T), pucharu,
dyplomu.
4.4. Zwycięzcy konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagród na osoby trzecie.
4.5. Organizator ma prawo do nieprzyznania nagród za dowolne miejsce w konkursie.
5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD
5.1. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej i profilu Facebook Organizatora do
30 października 2020r.
5.2. Laureaci nagród głównych i wyróżnień zostaną powiadomieni o wygranej poprzez adres mailowy
szkoły, do której uczęszczają.
5.3. Organizator nie odsyła prac przesłanych na konkurs.
5.4. Wszyscy Uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.
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5.5. Nagrody dla zwycięzców i wyróżnionych oraz dyplomy dla Uczestników zostaną dostarczone do
ich szkół w celu wręczenia przez wychowawców lub dyrektorów szkół w listopadzie/grudniu 2020r.
5.6. Uroczyste wręczenie nagrody dla szkoły odbędzie się w miejscu i terminie ustalonym ze zwycięską
szkołą.
5.7. Uczestnicy wysyłający zgłoszenie do konkursu wyrażają zgodę na przeprowadzenie konkursu
zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto Uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie swojego
imienia, nazwiska, szkoły, do której uczęszcza, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach
internetowych Organizatora na potrzeby związane z ogłoszeniem wyników konkursu, a także podczas
wystawy pokonkursowej, która odbędzie się w dniach 1-30 listopada 2020r.
5.8. Wysyłając zgłoszenie do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych do
celów konkursu mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.
5.9. Organizator przewiduje organizację wystawy pokonkursowej. W tym celu wybrane przez
Organizatora prace konkursowe zostaną oprawione, opatrzone imieniem i nazwiskiem autora, danymi
jego szkoły i ewentualnie tytułem pracy oraz wystawione na okres 1 miesiąca w ogólnodostępnych
pomieszczeniach.

6. PRAWA AUTORSKIE
6.1. Uczestnik konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia oświadcza, że przysługują mu wyłączne
i nieograniczone prawa autorskie i pokrewne do przesłanej pracy.
6.2. Uczestnik upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania pracy (w sposób nieograniczony
czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności, choć niewyłącznie, ekspozycji na
wystawie pokonkursowej, o której mowa w punkcie 5.9, a także w wydawnictwach i pozostałych
mediach Organizatora, na wszystkich polach eksploatacji obejmujących w szczególności:
a) utrwalanie i zwielokrotnienie pracy dowolną techniką,
b) wprowadzenie pracy do pamięci komputera,
c) nagrywanie pracy na dowolnego rodzaju nośniki danych (np. pamięć USB, płyta CD)
d) publikację pracy w Internecie,
e) rozpowszechnianie dowolnej liczby kopii pracy w środkach masowego przekazu,
f) wykorzystanie pracy do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu,
product placement, PR, promocji sprzedaży Organizatora,
g) inne przypadki rozpowszechniania pracy, w tym jej wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie,
h) dokonywanie zmian opracowań pracy, w tym obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian
i modyfikacji.
6.3. Uczestnik wyraża zgodę na oznaczenie autorstwa prac rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym
Regulaminem.
6.4. Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z pracy zgodnie z niniejszym
Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie i udostępnianie pracy.
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7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Organizatora: gdansk.wody.gov.pl
7.2. Wszelkie pytania można
olga.pabisiak@tarraya.com .

kierować

na

adres

e-mail:

info@tarraya.com

lub

7.3. Złamanie postanowień Regulaminu konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie
z uczestnictwa w konkursie.
7.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
7.5. Nadesłane na konkurs dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora
wyłącznie w celu wykonywania ich obowiązków związanych z konkursem oraz w celach informacyjnomarketingowych Organizatora. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych
i ich poprawiania.
7.6. Zgody i oświadczenia Uczestników (uczniów), o których mowa w niniejszym Regulaminie wyrażają
w ich imieniu opiekunowie prawni, akceptując warunki niniejszego Regulaminu (załącznik nr 1).

KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU ŻUŁAW PT.
„WIĘCEJ WIESZ O POWODZI, LEPIEJ SIĘ CHRONISZ ” JEST REALIZOWANY W RAMACH
DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
POWODZIOWYM I OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ŻUŁAW. ZADANIE TO STANOWI
ELEMENT PROJEKTU „KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOWODZIOWE ŻUŁAW –
ETAP II - REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
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