
REGULAMIN KONKURSU POWIATOWEGO „KRAJOBRAZ MIERZEI I ZALEWU WIŚLANEGO”. ETAP III 
I Organizator konkursu 
1. Szkoła Podstawowa w Sztutowie wraz z Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku, zwanymi dalej 

Organizatorem i Współorganizatorem, ogłasza konkurs związany z ukazaniem piękna przyrody 
wokół Mierzei Wiślanej.  

 
II Cel ogólny konkursu  
1. Przedstawienie wybranych prac jako elementu ekspozycji czasowej w Narodowym Muzeum 

Morskiem - Muzeum Zalewu Wiślanego. 

2. Rozwój świadomości lokalnej/ regionalnej poprzez uczestnictwo w życiu kulturalnym oraz 
zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze. 

3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.  

4.  Inspirowanie uczniów do poszukiwań i działalności artystycznej.  

5. Odkrywanie i promocja talentów.  

6. Uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody. 

7. Kształtowanie pozytywnego wizerunku oraz promowanie działań Muzeum Zalewu Wiślanego  
w środowisku regionu.  

 
III Ogólne warunki uczestnictwa w konkursie 
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Sztutowie. 

2. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminach 
szczegółowych.  

3. Uczestnictwo w konkursie jest związane z przeniesieniem na rzecz Narodowego Muzeum Morskiego 
w Gdańsku praw autorskich do zwycięskich i wyróżnionych prac konkursowych na warunkach 
określonych niniejszym Regulaminem.  

4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.  
5. Dodatkowe warunki są określone w warunkach szczegółowych. 
 
IV Miejsce i termin składania prac konkursowych  
1. Prace konkursowe należy składać w sekretariacie szkoły, mogą być one również przesłane za 

pośrednictwem poczty na adres: Szkoła Podstawowa w Sztutowie ul. Szkolna 13   
82-110 Sztutowo z dopiskiem konkurs „KRAJOBRAZ MIERZEI I ZALEWU WIŚLANEGO”.  Etap III. 

2. Szkoła Podstawowa w Sztutowie po terminie składania prac, przekazuje prace komisji konkursowej 
Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich.  

3. Prace muszą być opatrzone imieniem i nazwiskiem autora, wskazaniem wieku autora, symbolem 
klasy, do której uczęszcza uczeń, nazwą szkoły - załącznik 1.  

4. W przypadku ucznia niepełnoletniego wymagana jest również zgoda opiekuna prawnego   
- załącznik 2.  Prace bez oświadczenia nie będą oceniane.  

5. Prace należy składać do  dnia 30 kwietnia 2020 roku, do godziny 15.00, w przypadku pracy wysłanej 
pocztą, liczy się data doręczenia prac.  

6. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą 
podlegały ocenie Komisji Konkursowej.  

7.  Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.  

8. Organizator nie zwraca prac, istnieje możliwość odbioru prac z siedziby.  

 
V Organizator ogłasza następujący konkurs 
1. Konkurs plastyczny „KRAJOBRAZ MIERZEI I ZALEWU WIŚLANEGO” dla uczniów Szkoły Podstawowej 
w Sztutowie.  

 
 



 
VI Ocena prac konkursowych 
1. Wyróżnione prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową powołaną przez Muzeum Zalewu 

Wiślanego w Kątach Rybackich. 

2. W skład Komisji mogą być powołane osoby spoza placówki, które wyrażą na to zgodę.  
3. W skład Komisji nie wchodzą pracownicy Szkoły Podstawowej w Sztutowie.  
 
VII Rozstrzygnięcie konkursu 

1.W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania prace wyróżnione. Ilość prac 
wyróżnionych będzie uzależniona od poziomu oraz liczby zgłoszonych do konkursu prac. Spośród 
prac wyróżnionych zostanę wybrane prace zwycięskie. W każdej kategorii wiekowej zostaną 
wybrane maksymalnie trzy prace zwycięskie.  

2. Planowana data ogłoszenia wyników to  dzień 08.05.2020r. 

3. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Sztutowie  
oraz stronie Narodowe Muzeum Morskiego -  Muzeum Zalewu Wiślanego. 

4.  Dla zwycięzców (prace zwycięskie) przewidziane są nagrody rzeczowe o wartości nie przekraczającej 
100 złotych (słownie: sto złotych), które będą wręczone w Szkole Podstawowej  
w Sztutowie. 

5. Wręczenie nagród odbędzie się w terminie dwóch tygodni od ogłoszenia wyników. Konkretna data 
wręczenia nagród zostanie wskazana na stronie internetowej Szkoły Podstawowej.  

6. Wyróżnione prace staną się również częścią ekspozycji czasowej w Muzeum Zalewu Wiślanego.  

 

VIII Prawa autorskie 
1. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest, jako równoczesne oświadczenie, że projekt 

nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza majątkowych i osobistych praw 
autorskich.  

2. Zwycięskie oraz wyróżnione projekty stają się własnością Narodowego Muzeum Morskiego. Autor 
prac zwycięskich oraz wyróżnionych z chwilą przesłania pracy przenosi na Narodowe Muzeum 
Morskie majątkowe prawa autorskie do pracy, z prawem do ich wystawiania, utrwalania  
i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, publicznego udostępniania dzieła w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w 
Internecie . Prace mogą być wykorzystane także w celach promocyjnych konkursu i działalności 
Narodowego Muzeum Morskiego (w szczególności w prasie, TV, katalogach, folderach, innych 
wydawnictwach promujących konkurs oraz na stronie internetowej Narodowego Muzeum 
Morskiego w Gdańsku i profilu NMM na Facebooku). 

3. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskich 
projektów, z poszanowaniem oryginalnej formy w celu jego skutecznego wykorzystania.  

 
 

IX Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych wskazanych w formularzu zgłoszenia Uczestników Konkursu, 
a w przypadku dzieci do lat 16 także ich prawnych opiekunów jest Szkoła Podstawowa  
w Sztutowie z siedzibą: ul. Szkolna 13.  

2. Dane przetwarzane są w celu realizacji Konkursu, w tym wydania nagród. Podanie danych jest 
dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.  

3. Dane zostaną udostępnione przez Szkołę Narodowemu Muzeum Morskiemu jako 
współorganizatorowi.  

4.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby – art. 6 ust 1 lit. a) 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 



przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz.L. nr 

119). 

5. Uczestnikowi  jak i opiekunowi prawnemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz 
ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 
Przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla 
przetwarzania danych.  

6. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem, iż jej cofnięcie nie wpływa 
na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Cofniecie zgody uniemożliwi jednak 
dalszy udział w konkursie, w tym dokonanie oceny prac oraz jej ewentualne wyłonienie jako pracy 
wyróżnionej, przyznanie nagrody. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz przez okres przedawnienia 
roszczeń. 

8. W związku z udostepnieniem danych osobowych przez Szkołę Narodowemu Muzeum Morskiemu  
ul. Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk - Muzeum niezależnie od Szkoły Sztutowo będzie 
administratorem danych osobowych wskazanych w formularzu zgłoszenia Uczestników Konkursu, 
a w przypadku dzieci do lat 16, a także ich prawnych przedstawicieli.  

9. Dane osobowe przetwarzane są przez Narodowe Muzeum Morskie w celu realizacji Konkursu, 
 w tym wydania nagród oraz w przypadku prac zwycięskich oraz wyróżnionych także w celu ich 
prezentowania przez Narodowe Muzeum Morskie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak 
niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.  

10. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby –art. 6 ust 1 lit. a) 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz.L. 
nr 119).  

11. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania 
 i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje 
również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych.  

12. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem, iż jej cofniecie nie 
wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Cofniecie zgody uniemożliwi 
jednak dalszy udział w konkursie, w tym dokonanie oceny prac oraz jej ewentualne wyłonienie jako 
pracy wyróżnionej, przyznanie nagrody. 

13. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz przez okres przedawnienia 
roszczeń.  

 

 
X USTALENIA KOŃCOWE  
1. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator konkursu.  

2. Od decyzji organizatora oraz komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.  

4. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej organizatora.  

5. Szczegóły i regulamin konkursu jest dostępny na stronie Szkoły Podstawowej w Sztutowie 
www.szkolasztutowo.pl. oraz Muzeum Zalewu Wiślanego m.zalewu@nmm.pl 

6. Informacje o konkursach można uzyskać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Sztutowie pod 
numerem telefonu: 55 4278342 oraz drogą elektroniczną: sekretariat@szkolasztutowo.pl, a także 
Muzeum Zalewu Wiślanego Tel 55 247 87 77oraz drogą elektroniczną: m.zalewu@nmm.pl 

mailto:sekretariat@szkolasztutowo.pl
mailto:m.zalewu@nmm.pl


7. Organizator i Współorganizator oświadczają, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, 
zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną 
formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.  

 
 

 
  
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU PLASTYCZNEGO „KRAJOBRAZ MIERZEI I ZALEWU WIŚLANEGO”. 
ETAP III 
 
I Cel szczegółowy i przedmiot konkursu:  
1. Konkurs polega na wykonaniu najpiękniejszej i najciekawszej pracy plastycznej obrazującej piękno 
akwenów wodnych, może również dotyczyć fauny i flory wodnej, okolicy oraz ludzi i ich aktywności 
związanych z wodami położonymi wzdłuż Mierzei Wiślanej.  

 
II Warunki uczestnictwa w konkursie:  
1. Prace konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu wyłącznie indywidualnie.  
 
III Forma pracy konkursowej  
1. Prace wykonane mogą być dowolną techniką plastyczną, również w formie grafiki komputerowej 

na papierze, w jednym z wybranych formatów A5, A3, A4.  
2. Każda praca powinna posiadać własny tytuł nadany przez autora.  
 
V Kryteria oceny prac konkursowych  
1. Prace zostaną ocenione przez komisję według następujących kryteriów:  

a) indywidualny i twórczy pomysł, przedstawiający piękno Mierzei i Zalewu Wiślanego. 

b) oryginalność środków wyrazu: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania,  

c) estetyka wykonania.  

2. Spośród prac biorących udział w konkursie, w każdej z grup wiekowych, wybrane zostaną trzy 
zwycięskie prace. Organizator może przewidzieć wyróżnienia.  

3. Konkurs będzie odbywał się w następujących kategoriach wiekowych:  

a) uczniowie klas I – III szkoły podstawowej,  

b) uczniowie klas IV – VI – szkoły podstawowej,  

c) uczniowie klas VII- VIII  

 


