REGULAMIN KONKURSU
„Energię czerpię z wody”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu ekologicznego pod nazwą „Energię czerpię z wody” jest firma VMG Orkisz Sp. J. Konkurs jest realizowany w ramach rozwoju Programu Edukacji
Morskiej w Gdańsku.
2. Konkurs trwa od 7 maja do 5 czerwca 2014 roku na terenie całej Polski.
3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 5 czerwca 2014 roku na stronie
www.programedukacjimorskiej.pl
4. Celem ogólnopolskiego konkursu „Energię czerpię z wody” jest przyczynienie się do
edukacji ekologicznej młodzieży przez popularyzację zasad racjonalnego zarządzania
zasobami naturalnymi oraz uświadomienie ważnych aspektów dotyczących ochrony
środowiska naturalnego w skali globalnej i lokalnej. Młodzież przez odniesienie do
własnego otoczenia, stylu życia i pasji, uświadamia sobie powiązania pomiędzy wodą
a energią. Wiedza na temat współzależności wody i energii, bezpieczeństwa energetycznego oraz zrównoważonego wykorzystania wody zostanie przekazana za pomocą
materiałów edukacyjnych opracowanych na potrzeby konkursu.
§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z całej Polski.
2. Uczestnikami Konkursu są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod
opieką nauczyciela.
3. Zadaniem uczniów biorących udział w Konkursie jest wykonanie zdjęcia będącego ilustracją interpretacji hasła „Energię czerpię z wody”.
4. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie trzy zdjęcia. Za pracę konkursową uznaje
się zdjęcie w formacie JPG/JPEG. Minimalny dopuszczalny rozmiar zdjęć to 3 MP
(2048x1536). Maksymalny rozmiar zdjęć to 8 MP (5616x3744 ) przy minimum 300
dpi.
5. Zgłoszenia do udziału w Konkursie w imieniu uczniów dokonuje nauczyciel przez wypełnienie
formularza
zgłoszeniowego
na
stronie
internetowej
www.programedukacjimorskiej.pl

6. Każde zdjęcie powinno zawierać maksymalnie trzyzdaniowy opis stanowiący komentarz autora.
7. Niemożliwe jest samodzielne zgłaszanie prac przez młodzież lub ich rodziców.
8. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Jednocześnie uczestnik oświadcza, że jest jedynym właścicielem praw autorskich nadesłanych zdjęć i prace te nie naruszają dóbr osobistych osób trzecich.
9. Organizator nie refunduje kosztów uczestnictwa w Konkursie.
10. Poprzez wysłanie fotografii na Konkurs uczestnik nieodpłatnie przenosi na organizatora
prawo
do
umieszczenia
swoich
fotografii
wyłącznie
w materiałach i publikacjach związanych z konkursem fotograficznym Programu
Edukacji Morskiej w Gdańsku, takich jak: strona Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku www.programedukacjimorskiej.pl, strony internetowe partnerów oraz sponsorów Programu, w social mediach, w materiałach prasowych publikowanych w mediach, w materiałach promocyjnych organizatora (typu katalog, kalendarz, wystawa i
innych materiałach drukowanych, a także na ekspozycję w formie powiększonych
zdjęć).

§ 3 PRZEBIEG KONKURSU
1. Rozpoczęcie Konkursu oraz podanie informacji o jego rozpoczęciu do wiadomości publicznej nastąpi w dniu 7 maja 2014 r.
2. Prace można nadsyłać poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej
www.programedukacjimorskiej.pl do 30 maja 2014 do godziny 23.59. Prace otrzymane w późniejszym terminie lub nadesłane w inny sposób nie będą brane pod uwagę.
3. Od 1 do 4 czerwca 2014 trwały będą obrady jury.
4. Zakończenie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 5 czerwca 2014.
5. Ogłoszenie wyników głosowania internautów nastąpi w dniu 18 czerwca 2014 na
stronie www.programedukacjimorskiej.pl
6. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wygranej drogą elektroniczną na adres
e-mail nauczyciela zgłaszającego (podany w formularzu zgłoszeniowym).
7. Najciekawsze prace zostaną opublikowane po zakończeniu Konkursu na stronach
www.programedukacjimorskiej.pl oraz Facebook.com/ProgramEdukacjiMorskiej.
Wybrane prace będą publikowane na stronach internetowych patronów medialnych i

partnerów konkursu oraz dystrybuowane do mediów w ramach materiałów prasowych Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku.
8. Zgłaszając film 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.
9. Uczestnik Konkursu ponosi całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatorów, a powstałych w związku z fotografiami zgłoszonymi do Konkursu oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

§ 4 NAGRODY
1. Organizator przewidział nagrodę dla finalistów w formie tygodniowego rejsu po Zatoce Gdańskiej na pokładzie legendarnego żaglowca „Generał Zaruski” oraz aparat
Fujifilm XP200 dla laureata, którego praca otrzyma najwięcej głosów internautów, i
aparat Fujifilm XP150 dla każdego z pozostałych 17 finalistów.
2. Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalenty pieniężne lub inne przedmioty i
usługi.
3. Termin realizacji nagrody w postaci rejsu to 06.07.2014-12.07.2014.

§ 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, opracowywanie. 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 VMG Orkisz Sp. J., ul. Smulikowskiego 4, 00-389 Warszawa z dopiskiem
na kopercie „Energię czerpię z wody! - 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 bez podania przyczyny.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem
www.programedukacjimorskiej.pl
3. Za Konkurs ze strony Organizatora Konkursu odpowiedzialny jest Filip Kosno. Pytania
proszę kierować na adres e-mail: konkurs@programedukacjimorskiej.pl

