
REGULAMIN KONKURSU POWIATOWEGO „KRAJOBRAZ MIERZEI I ZALEWU WIŚLANEGO” 
 

I. Organizator konkursu:  
1. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku  wraz z  Zespołem Szkół w Sztutowie, zwanymi dalej 

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

 
II. Cel ogólny konkursów:  
1. Przedstawienie wybranych prac jako elementu ekspozycji  czasowej w Muzeum Zalewu 

Wiślanego (oddziale Narodowego Muzeum Morskie w Gdańsku). 

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

3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym,  

4.  Inspirowanie uczniów i mieszkańców powiatu nowodworskiego do poszukiwań i działalności 
artystycznej,  

5. Odkrywanie i promocja talentów,  

6. Uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody,  

7. Kształtowanie pozytywnego wizerunku oraz rozpropagowanie działań Muzeum Zalewu 
Wiślanego  (oddziale Narodowego Muzeum Morskie w Gdańsku) w środowisku regionu.  

 
III. Ogólne warunki uczestnictwa w konkursie:  
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół powiatu nowodworskiego, a w wypadku 

konkursu fotograficznego dzieci, młodzież i dorośli. Szczegóły określone są w dalszej części. 

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

3. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz 
Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Autorzy wyróżnionych prac  przenoszą na 
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku 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 i Intranecie. Prace mogą być 
wykorzystane także w celach promocyjnych (w prasie, TV, katalogach, folderach, innych 
wydawnictwach promujących konkurs oraz na stronie internetowej Narodowego Muzeum 
Morskiego w Gdańsku i profilu NMM na Facebooku). 

4.  Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.  

5. Szczegółowe informacje dotyczące wymogów prac ich oceny zawierają załączniki  

 
6.  Miejsce i termin składania prac konkursowych:  
1. Prace konkursowe należy składać w sekretariacie szkoły, mogą być one również przesłane                    

za pośrednictwem poczty na adres: Zespół Szkół Sztutowie ul. Szkolna 13, 82-110 Sztutowo                    
z dopiskiem - konkurs „KRAJOBRAZ MIERZEI I ZALEWU WIŚLANEGO” . 

2. Zespół Szkół w Sztutowie po terminie składania prac, przekazuje prace komisji konkursowej 
Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich (oddziale Narodowego Muzeum Morskie w 
Gdańsku).  

3. Prace muszą być opatrzone imieniem i nazwiskiem autora, symbolem klasy, do której 
uczęszcza uczeń, nazwą szkoły, wiekiem  (a w przypadku osób niebędących uczniami szkoły 
również wiekiem autora, adresem i numerem telefonu kontaktowego - załącznik 1.  

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

5. W przypadku uczestnika pełnoletniego wymagana jest zgoda na przetwarzanie danych                     
w celach konkursowych – załącznik 3.  Prace bez oświadczenia nie będą oceniane.  



6. Prace należy składać do 1 czerwca  2016 roku, do godziny 15.00, w przypadku pracy wysłanej 
pocztą  liczy się data stempla pocztowego.  

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

8.  Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.  

9. Organizator nie zwraca prac.  

 

 
7. Organizator ogłasza następujące konkursy:  
1. Konkurs plastyczny „KRAJOBRAZ MIERZEI I ZALEWU WIŚLANEGO”   dla uczniów szkół powiatu 

nowodworskiego.  

2. Konkursu fotograficzny „KRAJOBRAZ MIERZEI I ZALEWU WIŚLANEGO”   dla dzieci, młodzieży                              
i dorosłych zamieszkujących w powiecie nowodworskim.  

 
3. Ocena prac konkursowych:  
1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową powołaną przez  Muzeum 

Zalewu Wiślanego  w Kątach Rybackich (oddział Narodowego Muzeum Morskie w Gdańsku). 

2. W skład komisji nie wchodzą pracownicy Zespołu Szkół w Sztutowie.  

 
3.  Rozstrzygnięcie konkursów: 

1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzców konkursu. 
Ilość osób nagrodzonych i wyróżnionych będzie uzależniona od poziomu oraz liczby 
zgłoszonych do konkursu prac.  

2. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody, które będą wręczone w Muzeum Zalewu Wiślanego 
(oddziale Narodowego Muzeum Morskie w Gdańsku).  

3. Planowana data ogłoszenia wyników to 20.06.2016. 

4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkół w Sztutowie oraz stronie 
Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.   

5. Wybrane przez Komisję Konkursową prace staną się częścią ekspozycji czasowej w Muzeum 
Zalewu Wiślanego (oddziale Narodowego Muzeum Morskie w Gdańsku).  

 

6. 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 ich majątkowych                      
i osobistych praw autorskich.  

2. Zwycięskie projekty stają się własnością Narodowego Muzeum Morskiego, który zastrzega 
sobie prawo do ich wykorzystania i publikacji.   

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

 
4. USTALENIA KOŃCOWE  
1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.  

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

3. Szczegóły i regulaminy poszczególnych konkursów są dostępne na stronie Zespołu Szkół                     
w Sztutowie www.szkolasztutowo.pl oraz Muzeum Zalewu Wiślanego 
http://www.nmm.pl/muzeum-zalewu-wislanego. Informacje o konkursach można uzyskać w 
sekretariacie Zespołu Szkół w Sztutowie pod numerem telefonu: 55 4278342 oraz  drogą 
elektroniczną: sekretariat@szkolasztutowo.pl,                  a także Muzeum Zalewu Wiślanego 
Tel 55 2478777 oraz drogą elektroniczną: m.zalewu@nmm.pl 

http://www.nmm.pl/muzeum-zalewu-wislanego
mailto:sekretariat@szkolasztutowo.pl
mailto:m.zalewu@nmm.pl


4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Zespół Szkół Sztutowie ul. 

Szkolna 13, 82-110 Sztutowo. Dane przetwarzane są w celu realizacji Konkursu, w tym 

wydania nagród i rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, 

jednak niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

5. Organizator oświadcza, 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. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


