
REGULAMIN KONKURSU 

„Woda żyje wśród nas” 

 

§ 1 ORGANIZACJA KONKURSU 

 

1. Organizatorem ekologicznego konkursu plastycznego pod nazwą „Woda 

żyje wśród nas” jest Fundacja Navigare oraz Gdańska Infrastruktura 

Wodociągowo- Kanalizacyjna Sp. z.o.o. . 

 

2. Konkurs jest realizowany na zlecenie Miasta Gdańska przez Fundację 

Navigare. 

 

3. Głównym celem Konkursu jest zwiększenie świadomości społeczności 

lokalnej na temat obiegu wody na drodze środowisko-człowiek-środowisko. 

W szczególności, tematyka konkursu obejmuje: 

 

I. Pozyskiwanie wody pitnej (z podkreśleniem znaczenia 

obiegu wody w przyrodzie, źródeł wody pitnej w Gdańsku i 

konieczności poszanowania zasobów wody). 

II. Sposoby oszczędzania wody. 

III. Sposoby oczyszczania ścieków. 

4. Konkurs pozwoli uświadomić mieszkańcom, że każdy z nas ma wpływ na 

otaczające  środowisko. 

5.  Prace konkursowe będą oceniane przez Jury konkursowe w składzie:  

Monika Piotrowska- Szypryt, Specjalista z dziedziny ochrony 

środowiska, przedstawiciel Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-

Kanalizacyjnej Sp.z.o.o. 

Sabina Kłosowska - nauczyciel pracowni rysunku i malarstwa Pałacu  

Młodzieży. 

Piotr Kukowski- Prezes Fundacji Navigare. 

Martyna Folwarska- Koordynator Konkursu, specjalista do spraw 

ochrony środowiska i edukacji. 

 

 



 

 

 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla  uczniów z gdańskich szkół podstawowych 

(5 i 6 klasa) i szkół gimnazjalnych. 

2. Zadaniem uczestników konkursu będzie przygotowanie projektu 

graficznego, który w zabawny i błyskotliwy sposób traktować będzie 

tematykę konkursu (§ 1 pkt. 3.). 

3. Konkurs obejmuje dwie kategorie do wyboru: 

 

      KOMIKS- format prac nie większy niż A3 tj. 297 x 420 mm. 

               PLAKAT- format prac nie większy niż A3 tj. 297 x 420 mm. 

 

4. Dopuszczalne są wszystkie techniki artystyczne, z wyjątkiem tworzenia 

obrazu z wykorzystaniem elementów przestrzennych, które będą 

wystawać poza poziom kartki na wysokość większą niż 10mm. Sposób 

wykonania prac powinien umożliwić ich zeskanowanie i wykonanie 

naklejki.  

Istnieje możliwość udziału w Konkursie w dwóch kategoriach jednocześnie. 

Praca konkursowa może być realizowana indywidualnie lub w grupie (do 3 

osób). 

5. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie podpisanej pracy 

konkursowej wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym dostępnym 

na stronie www.programedukacjimorskiej.pl  do siedziby Fundacji 

Navigare, ul. Tobiasza 8b/1, 80-850, Gdańsk do 12 listopada 2013r. 

(do godz. 16:00). 

6. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, a tym 

samym, z wyrażeniem zgody na dowolne rozpowszechnianie przez 

Organizatora Konkursu w wybranej przez siebie formie nadesłanych 

materiałów w całości lub części. 

7. Organizator nie refunduje kosztów uczestnictwa w Konkursie. 

 

http://www.programedukacjimorskiej.pl/


 

 

§ 3 PRZEBIEG KONKURSU 

 

1. Rozpoczęcie Konkursu oraz podanie informacji o jego rozpoczęciu do 

wiadomości publicznej nastąpi w dniu 20 września 2013 r.. 

2. Podpisane prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym należy 

dostarczyć do biura Fundacji Navigare, ul. Tobiasza 8b/1, 80-850 w 

Gdańsku w terminie od 20 września do 12 listopada 2013r.. 

3. Prace niepodpisane oraz dostarczone po terminie nie będą brane pod 

uwagę. 

4. Prace będą oceniane wg następujących kryteriów: 

a.) Wartość merytoryczna; 

b.) Zrozumiały i przekonujący przekaz; 

c.) Kreatywność w ujęciu tematu; 

d.) Spełnienie wymogów technicznych (§ 2.2.). 

e.) Poziom artystyczny. 

 

5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi najpóźniej w dniu 20 listopada 2013 

na stronie www.programedukacjimorskiej.pl oraz na 

www.facebook.com/blizejzrodel i www.blizejzrodel.pl . 

6. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani drogą elektroniczną na adres e-

mail podany w formularzu zgłoszeniowym oraz telefonicznie na wskazany 

numer kontaktowy. 

7. Najciekawsze prace zostaną opublikowane na tablicach edukacyjnych w 

pasie nadmorskim w Gdańsku, stronach internetowych Organizatorów oraz 

partnerów po zakończeniu Konkursu. 

8. Zgłaszając pracę konkursową do Konkursu Uczestnik oświadcza, że: 

a.) Ma pełne prawo do dysponowania materiałem zgłoszonym do Konkursu 

oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do materiału, które 

nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej. 

b.) Osoby utrwalone w materiale, których zgoda jest konieczna do ich 

publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w 

szczególności w sieci Internet. 

http://www.programedukacjimorskiej.pl/
http://www.facebook.com/blizejzrodel


9. Uczestnik Konkursu ponosi całkowitą i niczym nieograniczoną 

odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich 

kierowanych wobec Organizatorów, a powstałych w związku z komiksem 

lub plakatem zgłoszonym do Konkursu i zawartych w nim treści oraz za 

ewentualne naruszenie praw osób trzecich. 

 

§ 4 NAGRODY 

 

1. Organizator przewidział nagrody 

a.) Dla trzech zwycięskich prac w dwóch kategoriach 

b.) Dla dwóch prac wyróżnionych w dwóch kategoriach 

2. Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalenty pieniężne lub inne 

przedmioty i usługi. 

3. Nagrody zostaną rozdane podczas uroczystej konferencji 20 listopada 

2013r. w Gdańsku. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o terminie i 

sposobie wręczenia nagród telefonicznie oraz drogą elektroniczną. 

 

 

§ 5 DANE OSOBOWE 

 

1. Administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniu do Konkursu 

jest Organizator. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r., Nr 101, 

poz. 926 z późn. Zm.) w celach uczestnictwa i wydania nagród oraz 

przesyłania informacji o nowych promocjach organizowanych przez 

Organizatora (programy promocyjne). 

2. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zbieranie, utrwalanie, 

przechowywanie, przetwarzanie, opracowanie. Przetwarzane będą dane 

osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu 

komórkowego, adres e-mail, rok urodzenia. 

3. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

modyfikacji. W tym celu, osoba zainteresowana winna zwrócić się na 

piśmie do Organizatora Konkursu pod adresem Fundacja Navigare, ul. 

Tobiasza 8b/1, 80-850 Gdańsk, z dopiskiem na kopercie „ Woda żyje 



wśród nas- dane osobowe”. Odpowiedź zostanie przesłana w ciągu 30 dni 

od daty otrzymania pisma. 

 

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w 

trakcie jego trwania oraz do jego przerwania w dowolnym momencie. 

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem 

www.programedukacjimorskiej.pl. 

3. Za Konkurs ze strony Organizatora Konkursu odpowiedzialna jest:  

Martyna Folwarska, e-mail: martyna.folwarska@fundacjanavigare.pl oraz 

Monika Piotrowska- Szypryt, e-mail mszypryt@giwk.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.programedukacjimorskiej.pl/
mailto:martyna.folwarska@fundacjanavigare.pl
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