REGULAMIN XXIII EDYCJI KONKURSU
„ZAPRASZAMY PTAKI DO GDYNI”
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs ogłoszony jest pod hasłem: ZAPRASZAMY PTAKI DO GDYNI, dalej zwany Konkurs.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy miłośnicy ptaków, głównie jednak konkurs jest
adresowany do uczniów gdyńskich placówek oświatowych. Udział w Konkursie jest
dobrowolny i bezpłatny.
3. Celami Konkursu jest:
a. lepsze poznanie gatunków ptaków żyjących w Gdyni i jej okolicach;
b. włączenie mieszkańców Gdyni w działania na rzecz ochrony przyrody;
c. zachęcanie dzieci i młodzieży do pracy na rzecz zwierząt oczekujących pomocy ze
strony człowieka;
d. poznanie prawidłowych zasad dokarmiania ptaków w mieście;
e. propagowanie wiedzy ornitologicznej;
f. uwrażliwianie na przyrodę poprzez twórczość i rozwój umiejętności artystycznych.
4. Organizatorem Konkursu jest Wydział Środowiska Urzędu Miasta.
5. Konkurs odbywać się będzie w dniach 22. grudnia 2020 r. – 05. lutego 2021 r.
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§2. ZASADY KONKURSU
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu 2 ilustracji do książki wraz z krótkim opisem.
W Konkursie może wziąć udział praca dotąd niepublikowana i nienagradzana.
Termin nadsyłania prac upływa 05. lutego 2021 r. o godzinie 15.00.
Prace konkursowe oceni Komisja w składzie:
a. Dorota Marszałek-Jalowska – z-ca Naczelnika Wydziały Środowiska
b. Agata Madejska – podinspektor w Wydziale Środowiska
c. Izabela Pydo - projektantka i edytorka książek, Fab Lab,
d. Joanna Czaplewska - autorka ilustracji.
Komisja przy ocenie weźmie pod uwagę następujące aspekty prac:
a. zgodność z wymaganiami określonymi w §3.
b. oryginalność projektu przy zachowaniu ww. wymagań,
c. walory edukacyjne zawarte w sposobie przedstawienia ptaka lub/i historii,
d. walory promocyjne miasta Gdyni.
Zwycięzcami Konkursu będą osoby, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Komisję.
Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 28. lutego 2021 r. Zwycięzcy zostaną o wygranej
powiadomieni drogą elektroniczną przez Organizatora.
§3. WYMAGANIA DLA PRAC KONKURSOWYCH
Ilustracje muszą przedstawiać jednego z następujących gatunków ptaka:
a. gil,
i. jaskółka oknówka,
b. kowalik,
j. jemiołuszka,
c. kopciuszek,
k. gołąb grzywacz,
d. kwiczoł,
l. pliszka,
e. drozd,
m. raniuszek,
f. dzwoniec,
n. puszczyk zwyczajny,
g. sikora modra,
o. biegus.
h. dzięcioł duży,

2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką, jednak należy uwzględnić, żeby sfotografowane
lub zeskanowane zachowały walory artystyczne i intencję środków wyrazu twórcy.
3. Ilustracje w formatu A4 lub A3 zaprojektowane w poziomie :

a.

ilustracja I - przedstawiająca wybranego spośród wymienionych w ust. 1. ptaka w
sposób artystyczny lecz jednocześnie odzwierciedlający cechy charakterystyczne
gatunku - samiec, samica + ewentualne pisklę,
b. ilustracja II - przedstawienie ptaka z ilustracji I na tle wybranego miejsca Gdyni.
4. Opis historii przedstawionej na ilustracji II w maksymalnie 6 zdaniach, zawarty w formularzu
zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
§4. NAGRODY
1. Autorom 10 najlepszych prac zostaną przyznane nagrody rzeczowe. Komisja Konkursowa
może przyznać także wyróżnienia i nagrody specjalne.
2. Trzem szkołom, których uczniowie wykonają najwięcej prac spełniających warunki konkursu
zostaną przyznane nagrody rzeczowe. Nagrody zostaną przekazane w terminie i w sposób
uzgodniony pomiędzy przedstawicielem placówki a Organizatorem do 30 czerwca 2021 r.
3. Pozostałym uczestnikom, których prace będą spełniać warunki konkursu przyznane zostaną
nagrody pocieszenia.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania informacji o Zwycięzcy oraz prac
konkursowych, na co uczestnicy – przystępując do udziału w Konkursie – wyrażają zgodę.
Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację zdjęć na stronie internetowej, w sieci Intranet, na
profilach w mediach społecznościowych oraz w wydawnictwach Organizatora.
§5. UDZIELENIE LICENCJI
Złożenie przez Uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego w imieniu uczestnika pracy jest
jednoznaczne z oświadczeniem, że udziela on Gminie Miasta Gdyni nieodpłatnie licencji na
czas nieokreślony na wykorzystanie pracy konkursowej na polach eksploatacji: utrwalanie,
zwielokrotniania techniką cyfrową i drukarską, publikacja w Internecie oraz w materiałach
papierowych
2. Sposób wykorzystania praw objętych licencją obejmuje również wykorzystanie wyżej
wymienionej pracy w materiałach promocyjnych Gminy Miasta Gdyni np. publikacjach,
prezentacjach multimedialnych i audiowizualnych, książkach i ebookach.
3. Licencja obejmuje również przystosowanie, modyfikację oraz dokonywanie innych zmian w
pracy konkursowej objętej licencją w celu wykorzystania na wyżej wymienionych polach
eksploatacji.
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§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Prace należy dostarczyć do Wydziału Środowiska, ul. 10 Lutego 24, Gdynia.
2. Do każdej pracy należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie,
stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. Nagrodzone prace zostaną poddane obróbce graficznej i projektowej oraz zestawione w
publikacji pn. “Zapraszamy ptaki do Gdyni część II”, na co uczestnik przystępujący do
Konkursu wyraża zgodę.
4. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
5. Decyzje Organizatora Konkursu mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich
odwołanie.
6. Przystąpienie do Konkursu wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyrażenia zgody
przez Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora Konkursu
(zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. tj. z 2019 roku,
Nr 1781) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w celach z
nim związanych.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

