
Regulamin konkursu „Mój wymarzony pojazd podwodny” 
 
 
 

 
1. Organizatorem Konkursu jest Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku (dalej: Muzeum). 

2. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas 0-8. 

3. Celem Konkursu jest przybliżenie i upowszechnianie tematyki związanej z pojazdami 

podwodnymi wchodzącymi w skład kolekcji Narodowego Muzeum Morskiego 

w Gdańsku. 

4. Tematem Konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie własnego pojazdu podwodnego w 

formie przestrzennej w ramach kategorii konstruktorsko – rzeźbiarskiej. 

5. Wymagania techniczne: 

• technika wykonania pracy jest dowolna; 

• na Konkurs należy przesłać maksymalnie 5  fotografii pracy – ujęcia z różnych stron; 

• zdjęcia pracy przestrzennej w formie pliku cyfrowego JPG/JPEG, w rozdzielczości 300 

dpi i wielkości minimum 4500 pikseli na dłuższym boku; opisane według wzoru: 

Imię_Nazwisko_Kategoria_Tytuł pracy; 

• prace powinny być wykonane indywidualnie; 

• jeden autor może przesłać tylko jedną pracę. 

6. Zdjęcia pracy oraz skan lub zdjęcie wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszenia do Konkursu 

należy przesłać na adres: konkursy@nmm.pl do dnia 13.04.2023 roku. 

7. Zdjęcia prac przesłanych do Muzeum po terminie nie będą uwzględniane. 

8. Dokumenty przysłane w formie uniemożliwiającej odczytanie danych nie będą 

uwzględniane. 

9. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie Konkursu, nie 

będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.  

10. Wyłącznie nagrodzone (i ewentualnie wyróżnione) prace zostaną przekazane przez autora 

Organizatorowi w postaci oryginalnej celem ich wystawienia na widok publiczny na 

wystawie. Autor przekazanej pracy przenosi na Muzeum majątkowe prawa autorskie do 

pracy, z prawem do jej wystawiania, utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, 

publicznego udostępniania dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie). Prace mogą być 

wykorzystane także w celach promocyjnych (w prasie, TV, katalogach, folderach, plakatach, 

ulotkach i innych wydawnictwach promujących Konkurs) oraz w celu promocji innych 

wydarzeń organizowanych przez Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, w tym 

niezwiązanych z Konkursem, a także na stronie internetowej Muzeum i profilach 

społecznościowych Muzeum. 
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11. Ocena prac i nagrody: 

• powołane przez Organizatora Jury podczas oceniania pracy weźmie pod uwagę 

następujące kryteria: zgodność tematyki, pomysłowość i oryginalne ujęcie tematu, 

estetykę pracy oraz samodzielność wykonania; 

• wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 20.04.2023 roku na stronie internetowej 

oraz stronie Facebook Muzeum; 

• każda najlepsza praca z danej kategorii wiekowej zostanie nagrodzona nagrodą 

główną; 

• Jury zastrzega sobie prawo do przyznania również wyróżnień wskazanym przez siebie 

pracom; 

• w przypadku przyznania nagrody osoby wskazane w Karcie zgłoszenia do Konkursu 

zostaną zaproszone do jej odbioru osobiście lub nagroda zostanie wysłana pocztą; 

12. Uwagi Organizatora: 

• odbiór nagród odbędzie się na koszt własny osoby wskazanej w Karcie zgłoszenia do 
Konkursu, chyba, że nagrody zgodnie z pkt. 11 Regulaminu zostaną wysłane pocztą 
(koszty wysyłki ponosi wówczas Muzeum). 

13. Dane osobowe: 

• administratorem danych osobowych osób wymienionych w Karcie zgłoszenia do 
Konkursu jest  Muzeum; 

• dane osobowe przetwarzane są przez Muzeum w celu realizacji Konkursu, w tym 
wydania nagród oraz w przypadku prac zwycięskich i wyróżnionych - także w celu ich 
prezentowania przez Muzeum; 

• podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Konkursie; 

• 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) (tzw. RODO). W 
związku z nabyciem przez Muzeum majątkowych praw autorskich do pracy oraz 
nośnika, na którym utrwalono pracę - podstawę przetwarzania danych osobowych 
stanowią także: 
- przepisy prawa - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której 
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 
zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit b) RODO; 

• 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; 

• każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem, iż jej 
cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych; 
cofnięcie zgody uniemożliwi jednak dalszy udział w Konkursie, w tym dokonanie oceny 



prac oraz jej ewentualne wyłonienie jako pracy zwycięskiej lub wyróżnionej i 
przyznanie nagrody; 

• dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu oraz przez okres 
przedawnienia roszczeń. 

14. Postanowienia końcowe: 

• sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator Konkursu; 

• od decyzji Organizatora oraz Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie; 

• szczegóły i regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.nmm.pl 

• szczegółowych informacji w sprawie Konkursu udziela: DZIAŁ EDUKACJI NMM, 
kontakt: konkursy@nmm.pl; 

• koordynatorem Konkursu z ramienia Muzeum jest Magdalena Jędrzejewska; 

• 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. 
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