
 

 

 

KONKURS „JAKOŚĆ WÓD ORAZ OBECNOŚĆ MIKROPLASTIKU W ŚRODOWISKU WODNYM” 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „JAKOŚĆ WÓD ORAZ OBECNOŚĆ MIKROPLASTIKU W ŚRODOWISKU 

WODNYM” 

 

§ 1 

KONKURS 

 

1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej: „Konkursem”) jest Fundacja Rozwoju 

Uniwersytetu Gdańskiego z siedzibą w Gdańsku, ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk,  

KRS 0000045713, NIP: 5840304578, REGON: 190552396  (zwana dalej: 

„Organizatorem”).  

2. W ramach Konkursu uczestnicy Konkursu, o których mowa w § 2 ust. 1, wykonają prace 

plastyczne/graficzne na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej 

zwanym: „Regulaminem”). 

3. Temat prac plastycznych/graficznych dotyczy jakości wód oraz obecności mikroplastiku 

w środowisku wodnym. 

4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 17 października 2022 roku. 

5. Termin  przesłania do Organizatorów Prac konkursowych upływa w dniu 7 listopada 

2022 roku (liczy się data dostarczenia prac do siedziby Organizatora).  

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną 

formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 888). 

7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  

8. Partnerem Konkursu jest PKN Orlen S.A. w ramach realizacji Programu „Kierunek 

Bałtyk”. 

9. PKN ORLEN S.A. nie odpowiada za przebieg i wyniki konkursu. Podmiotem wyłącznie 

odpowiedzialnym jest Organizator.   

 

§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I WYKONANIA PRACY KONKURSOWEJ 

 

1. W konkursie mogą brać udział dzieci oraz młodzież poniżej 18 roku życia (za zgodą 

rodzica/opiekuna prawnego) wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi (dalej: 

“Uczestnicy”). 

2. Praca konkursowa musi być pracą własną Uczestników.  

3. Każdy z Uczestników w ramach Konkursu może przesłać Organizatorowi tylko jedną 

Pracę konkursową.  

4. Praca konkursowa może być wykonana w dowolnej technice, w dowolnym formacie ale 

maksymalnie w formacie A3, (dalej jako: “Praca konkursowa”). 
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5. Po wykonaniu Pracy konkursowej należy pracę nadesłać bądź dostarczyć osobiście na 

adres: 

a. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 

Gdańsk, z dopiskiem: „Konkurs dot. jakości wód oraz obecności 

mikroplastiku w środowisku wodnym”.  

w terminie do dnia 7 listopada 2022 roku (liczy się data dostarczenia pracy do siedziby 

Organizatora). 

6. Do każdej Pracy konkursowej należy dołączyć wypełnione oświadczenie, w tym rodzica 

bądź opiekuna prawnego (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) wraz ze zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do Regulaminu) po zapoznaniu się z 

klauzulą informacyjną RODO (załącznik nr 3 do Regulaminu). 

7. Udział w Konkursie jest jednoznaczny ze złożenie oświadczenia w zakresie 

nieodpłatnego udzielenia Organizatorowi zezwoleń, o których mowa w ust. 8 i 9, na 

wykorzystanie Pracy konkursowej, zgodnie z Regulaminem.  

8. Uczestnicy z chwilą dostarczenia zgodnie z ust. 5 Pracy konkursowej zezwolą 

Organizatorowi na publiczne udostępnianie pracy dla wszystkich osób chcących się z 

nią zapoznać, w szczególności na potrzeby realizacji i promocji Konkursu, w tym na 

wszystkie czynności konieczne dla publicznego udostępnienia Pracy konkursowej, w 

szczególności:  

a. wprowadzanie Pracy konkursowej do komputera, sieci komputerowych, 

Internetu,  

b. publiczna prezentacja i wyświetlanie Pracy konkursowej, w tym jej umieszczenie 

w sieci,  

c. wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie pracy każdą techniką, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d. przesyłanie Pracy konkursowej innym podmiotom współpracującym z 

Organizatorem.  

9. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 7, uprawnia także Organizatora do udzielania PKN 

Orlen S.A. pozwoleń do korzystania z Pracy konkursowej na polach eksploatacji 

wymienionych w ust. 8 i w załączniku nr 1 do Regulaminu. Uczestnik Konkursu zezwala 

także Organizatorowi nieodpłatnie na ekspozycję przesłanej Pracy konkursowej 

podczas ewentualnej wystawy pokonkursowej oraz na opublikowanie przesłanej Pracy 

konkursowej na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Organizatora. 

Wraz z uzyskaniem zezwolenia, o którym mowa wyżej, Organizator uzyska także 

bezpłatnie prawa zależne do przesłanej przez Uczestnika Pracy konkursowej, w tym 

prawo do rozporządzania, rozpowszechniania i korzystania z opracowań tej pracy, w 

zakresie, na polach eksploatacji i na warunkach określonych wyżej, a także prawo do 

udzielania w tym zakresie i na tych polach eksploatacji i warunkach zezwoleń na 

rozporządzanie, rozpowszechnianie i korzystanie z opracowań tej pracy. 

10. Warunkiem udziału Uczestnika w Konkursie jest wyrażenie pisemnej zgody rodzica lub 

opiekuna prawnego Uczestnika (dzieci oraz młodzież poniżej 18 roku życia)  na udział 

w Konkursie oraz wyrażenie przez niego w imieniu Uczestnika zgody na wykorzystanie 
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Pracy konkursowej w sposób określony w Regulaminie. Zgoda te będzie wyrażona 

poprzez wypełnienie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

11. Udział w konkursie wiąże się z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

uczestnika, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(załącznik nr 2 i 3 do Regulaminu). 

12. Dane osobowe Uczestników oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych pozyskiwane są 

wyłącznie do celów przeprowadzenia Konkursu i ewentualnego wykorzystania Prac 

konkursowych zgodnie z Regulaminem i nie będą wykorzystywane ani udostępniane w 

jakimkolwiek innym celu podmiotom trzecim. Klauzula informacyjna dla osób 

przekazujących dane osobowe do przetwarzania przez Organizatora w ramach realizacji 

Konkursu stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.  

13. Prace anonimowe nie będą brały udziału w Konkursie. 

 

 

§ 3 

WYNIKI KONKURSU I NAGRODY 

 

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu przez Organizatora 

komisja konkursowa, w której skład wchodzą: Marzena Chojnacka, Agnieszka Wojtach, 

Katarzyna Legeżyńska, Joanna Jaszczołt, Klaudia Korniaho (dalej: „Komisja 

konkursowa”). 

2. Komisja konkursowa wyłoni jednego laureata nagrody głównej oraz przyzna dwa 

wyróżnienia Uczestnikom. 

3. Przewidziano następujące nagrody: 

a. jedna nagroda główna: voucher na zakup zasobooszczędnego sprzętu AGD 

o wartości 2.000 zł oraz 

b. dwa wyróżnienia: voucher na zakup zasobooszczędnego sprzętu AGD  

o wartości 500 zł każdy. 

4. Komisja konkursowa dokona oceny prac zgodnie z następującymi kryteriami: 

a. kryteria formalne - zgodność Pracy konkursowej z tematem pracy  

i Regulaminem, wpłynięcie Pracy konkursowej w terminie, prawidłowość 

wypełnienia i kompletność oświadczeń, których wzór zawiera załącznik nr 1 

oraz załącznik nr 2 do Regulaminu; 

b. kryteria wykonania – zarówno pod względem pomysłowości w zakresie 

odzwierciedlenia istotności dbania o dobry stan wód i szkodliwości 

mikroplastiku w środowisku wodnym jak i estetyki wykonanej pracy. 

5. Prace konkursowe niespełniające kryteriów formalnych nie zostaną poddane ocenie 

Komisji konkursowej w zakresie kryteriów wykonania i nie będą brały udziału w 

wyłonieniu laureatów. 
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6. Komisja konkursowa ogłosi rozstrzygnięcie konkursu do dnia 30 listopada 2022 roku 

na stronie internetowej www.frug.ug.edu.pl oraz profilu facebookowym Fundacji 

https://www.facebook.com/frug.gda. 

7. Decyzja Komisji konkursowej o wyłonieniu laureatów Konkursu oraz przyznania im 

nagród będzie ostateczna. 

8. Wartość nagród przewidzianych dla jednego laureata nie przekracza kwoty 2.000,00 zł 
(słownie: dwa tysiące złotych 00/100) i w związku z charakterem konkursu (konkurs  
z dziedziny nauki o środowisku oraz sztuki, emitowany przez środki masowego przekazu - 
radio) wartość nagrody podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od 
osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 a ustawy o PIT. 

 

 

§ 4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu, w tym prawo 

zmiany terminu trwania Konkursu lub terminu na przesyłanie Prac konkursowych. 

Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie przed upływem terminu składania Prac 

konkursowych. 

2. Zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej www.frug.ug.edu.pl oraz 

profilu facebookowym Fundacji https://www.facebook.com/frug.gda.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do:  

a. odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania przyczyny; 

b. nierozstrzygnięcia Konkursu i niewyłonienia laureatów, w szczególności w 

przypadku zbyt małej liczby przesłanych wszystkich Prac konkursowych. 

4. Kwestie sporne związane z interpretacją Regulaminu lub kwestie nieuregulowane w 

Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

5. Przesłanie Pracy konkursowej w ramach Konkursu oznacza akceptację niniejszego 

Regulaminu. 

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.frug.ug.edu.pl/
http://www.frug.ug.edu.pl/
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Załącznik nr 1 

OSWIADCZENIE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO DOT. KONKURSU 

“JAKOŚĆ WÓD ORAZ OBECNOŚĆ MIKROPLASTIKU W ŚRODOWISKU WODNYM” 

Ja, niżej podpisana/y ………………………………………..………………………………………………………… (imię i 

nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego) zamieszkała/y 

………………………………………………..……………………………………………………… (adres: miejscowość, 

ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy) oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem 

prawnym (*niewłaściwe skreślić) Uczestnika 

............................................................................................................................

... (imię i nazwisko Uczestnika – autora pracy) urodzonego : 

………………………………………………………………………………………………………, (data urodzenia 

Uczestnika – autora pracy) który jest autorem Pracy konkursowej przesłanej w ramach 

Konkursu organizowanego przez Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.  

Niniejszym oświadczam również, że w imieniu Uczestnika:  

1) wyrażam zgodę na udział Uczestnika w Konkursie;  

2) zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję go bez zastrzeżeń;  

3) Uczestnik jest samodzielnym autorem przesłanej Pracy konkursowej i z tego tytułu 

przysługuje mu do niej pełnia praw autorskich osobistych i majątkowych;  

4) z dniem przesłania niniejszego oświadczenia wyrażam zgodę na bezpłatne 

wykorzystanie przez Organizatora Pracy konkursowej Uczestnika w celach promocyjnych 

Konkursu, w zakresie określonym w Regulaminie, tj. m.in. na wprowadzanie Pracy 

konkursowej do sieci komputerowych, Internetu, w tym publikowanie jej na stronie 

internetowej Organizatora i profilu Organizatora w serwisach społecznościowych, 

wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie pracy każdą techniką, przesyłanie jej innym 

podmiotom współpracującym z Organizatorem, a także na ewentualną ekspozycję 

przesłanej Pracy konkursowej podczas wystawy pokonkursowej. Wraz z uzyskaniem 

zezwolenia, o którym mowa wyżej, Organizator uzyskuje także bezpłatnie prawa zależne 

do przesłanej przez Uczestnika Pracy konkursowej, w tym prawo do rozporządzania i 

korzystania z opracowań tej pracy, w zakresie, na polach eksploatacji i na warunkach 

określonych w Regulaminie, a także prawo do udzielania w tym zakresie i na tych polach 

eksploatacji i warunkach zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań tej pracy. 

Niniejsza zgoda udzielana jest bezterminowo i upoważnia do korzystania z Pracy 

konkursowej na obszarze Polski i wszystkich innych państw świata, a także do udzielania 

sublicencji;  

5) ponoszę odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora z przesłanej przez 

Uczestnika Pracy konkursowej nie będzie naruszało jakichkolwiek praw, a w szczególności 

praw autorskich osób trzecich.  

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

(data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)  
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Załącznik nr 2 

 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

*Oświadczam, iż zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu „Jakość wód oraz obecność 

mikroplastiku w środowisku wodnym” i akceptuję jego warunki. 

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Rozwoju 

Uniwersytetu Gdańskiego z siedzibą w Gdańsku, ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk,  

KRS 0000045713, NIP: 5840304578, REGON: 190552396 w celu uczestnictwa w konkursie  

dot. jakości wód oraz obecności mikroplastiku w środowisku wodnym”. 

 

…………………………………………………………………………………………… 

data i podpis 
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Załącznik nr 3 
Klauzula informacyjna RODO 

 

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego z siedzibą w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 1A. 
2) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można 
kontaktować się:  

• listownie na adres: j.w. 
• przez e-mail: frug@ug.edu.pl 

3) Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane  
w następujących celach:  

• związanych z realizacją konkursu „ „Jakość wód oraz obecność mikroplastiku w środowisku 
wodnym” 

• związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,  

• udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,  
• udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.  

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:  
• osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 

1 lit. a RODO). 
• niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  
5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zgłoszenia konkursowego.  
6) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:  

• podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz  
• organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy 

wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.  
7) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.  
8) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są 
przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany  
w oparciu o następujące kryteria:  

• czas obowiązywania konkursu,  
• przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,  
• okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.  

9) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:  
• dostępu do swoich danych osobowych,  
• żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia 

niekompletnych danych osobowych,  
• żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez 

Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,  
• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,  
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną 

sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie 
usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,  

• przenoszenia swoich danych osobowych,  
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,  

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
10) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo 
wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. 
Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres 
korespondencyjny bądź adres e-mailowy.  

11) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 


