Regulamin Konkursu Ekologicznego „Oszczędzaj wodę!” organizowanego
w ramach Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku (PEM) prowadzonego w
Partnerstwie przez Fundację Gdańską, Uczniowski Klub Sportowy Szóstka, Klub
Sportowy AZS AWFIS Gdańsk, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Narodowe
Muzeum Morskie, Sekstant, ForeestMe, Boat&Bike, Żeglugę Gdańską, Kreatywną
Pedagogikę, Polski Związek Głuchych, Błękitny Piotruś, s/y Bonawentura, s/y
Szkwał, s/y Baltic Star, s/y Bryza H, s/y Antica, STS Generał Zaruski, Fundację Fonia
oraz Gdańską Organizację Turystyczną.
§1
Celem Konkursu Ekologicznego, zwanego dalej Konkursem jest kształtowanie wśród
dzieci i młodzieży postaw pro-ekologicznych, podnoszenie świadomości
i odpowiedzialności ekologicznej, zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony
środowiska naturalnego oraz kształtowanie odpowiedzialności za stan środowiska
przyrodniczego poprzez codzienne działania we własnym domu, szkole oraz najbliższym
otoczeniu.
§2
Organizatorem Konkursu jest Fundacja Gdańska z siedzibą w Gdańsku, ul. Długi Targ
28/29, 80-830, REGON: 191804530; NIP: 5832627491; KRS: 0000052463, realizująca
wraz z parterami Program Edukacji Morskiej w Gdańsku na zlecenie Gminy Miasta
Gdańsk, zwana dalej Organizatorem.
§3
Warunki Konkursu i jego przebieg:
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadpodstawowych, uczących się na terenie
Polski.
2. Konkurs zostanie ogłoszony w dniu 17 października 2018 r., w formie
elektronicznej i rozdystrybuowany przez strony oraz profile społecznościowe
partnerów.
3. Konkurs trwa do 23 listopada 2018, do godziny 16:00 (decyduje data stempla
pocztowego).
§4
Zadania konkursowe:
1. Przygotowanie dowolną techniką plakatu w maksymalnym rozmiarze A1
(594×841 cm) z własną interpretacją tematu „Oszczędzaj wodę”.

2. Polubienie profilu Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku w mediach
społecznościowych: www.facebook.com/edukacjamorskagdansk/ przez opiekuna
grupy.
3. Przesłanie pracy wraz z wypełnionym Załącznikiem 1 na adres:
Fundacja Gdańska
Ul. Długi Targ 28/29
80-830 Gdańsk
Z dopiskiem „Konkurs Ekologiczny”.
Szczegółowe warunki uczestnictwa:
1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace zbiorowe.
2. Grupa nie może liczyć mniej niż 4 osoby i więcej niż 5 osób (nie licząc opiekuna
grupy).
3. Prace należy tworzyć przy i z wykorzystaniem pomocy pełnoletniego opiekuna
grupy, który stanowi osobę dodatkową.
Plakat z wypełnionym Załącznikiem nr 1 opiekun grupy ma wysłać na adres:
Fundacja Gdańska
Ul. Długi Targ 28/29
80-830 Gdańsk
Z dopiskiem „Konkurs Ekologiczny”.
4. Należy
polubić
profil
PEM
na
portalu
facebook:
https://www.facebook.com/edukacjamorskagdansk/ (przez opiekuna grupy).
5. Do każdej pracy powinny być dołączone oświadczenia rodziców każdego z
autorów o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka.
Postanowienia dodatkowe:
1. Koszty przygotowania i przesłania prac ponoszą uczestnicy Konkursu.
2. Zdjęcia nagrodzonych prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej
Programu oraz w trakcie imprez towarzyszących Programowi Edukacji Morskiej.
3. Autorskie prawa majątkowe do prac konkursowych z chwilą ich przejęcia nabywa
nieodpłatnie Organizator Konkursu.
§5
Zasady nagradzania
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie 17.10 – 23.11.2018 r.
2. Spośród zgłoszonych prac konkursowych komisja w skład której wejdą:
a. przedstawiciel/ka Fundacji Gdańskiej,
b. przedstawiciel/ka Wydziału Rozwoju Społecznego Miasta Gdańska,
c. przedstawiciel/ka/le Partnerów.

Komisja wybierze trzy najlepsze prace. Przy ocenie prac konkursowych będą
brane pod uwagę następujące kryteria:
a. oryginalność, inwencja i pomysłowość podejścia do tematu,
b. swoboda posługiwania się wybranymi technikami,
c. innowacyjność przedstawienia tematu Konkursu.
3. Nagrody:
Nagrodami w Konkursie są narody rzeczowe przyznawane laureatom:
•
•
•

I miejsce – wakacyjny rejs dla grupy oraz opiekuna
II miejsce – 18 biletów na rejs w trakcie międzynarodowego zlotu żaglowców
Baltic Sail Gdańsk w terminie 5–8 lipca 2019
III miejsce – 12 biletów na rejs w trakcie międzynarodowego zlotu żaglowców
Baltic Sail Gdańsk 5–8 lipca 2019

Fundatorem nagród jest Gmina Miasta Gdańsk oraz Fundacja Gdańska.
§6
Rozstrzygnięcie konkursów i ogłoszenie wyników:
1. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi 29 listopada 2018 r.
2. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową na adres
opiekuna grupy oraz na stronie FB profilu Edukacja Morska Gdańsk.
3. Wręczenie nagród odbędzie się w formie indywidualnej, w terminie uzgodnionym
przez Fundację Gdańską oraz laureatów miejsc I–III.
4. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie
www.edukacjamorska.gdansk.pl.
§7
1. Fundacja Gdańska zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zapisach
regulaminu.
2. W sprawach dotyczących warunków Konkursu należy kontaktować się: Piotr
Kukowski, pkukowski@fundacjagdanska, tel. 58 526 49 87.

