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Regulamin II edycji konkursu „Mem przyrodniczy” 

 

1. Organizator: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk, sekcja zespołu  

w Gdańsku - Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, ul. Polanki 51, 80-308 Gdańsk. 
2. Warunki uczestnictwa:  

 Konkurs jest adresowany do osób indywidualnych, mieszkańców województwa pomorskiego. Prace 

oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 

I -  osoby przed ukończeniem 18-go roku życia 

II - osoby po ukończeniu 18-go roku życia 

 Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
 

 W celu przystąpienia do konkursu należy wypełnić załączony formularz zgłoszenia uczestnictwa, 
stanowiący załącznik nr 1 niniejszego do Regulaminu i przesłać go wraz z pracą konkursową na podany 
adres mailowy Organizatora. Przesłanie zgłoszenia oznacza, że podmiot uczestniczący akceptuje warunki 
Regulaminu.  

 
3. Cel konkursu: Promowanie zagadnień przyrodniczych, dotyczących rodzimej przyrody przy pomocy popkultury. 

4. Zadaniem konkursowym jest stworzenie memu poruszającego zagadnienia przyrodnicze. Istotne jest, aby w 

przesłanej pracy nie powielać przyrodniczych mitów (np. jeże niosące jabłka na kolcach).  Można wziąć udział w 

konkursie na dwa sposoby: 

 Wariant A: stworzenie podpisu, komentarza bądź dialogu do gotowej grafiki lub zdjęcia (są one dostępne 

jako załączniki pod Regulaminem) 

 Wariant B: stworzenie własnego memu (można wykorzystać zdjęcie, do którego posiada się prawa autorskie 

lub wykonać grafikę, kolaż, rysunek itp.) oraz uzupełnić podpisem. 

5. Wymagania dotyczące pracy konkursowej: 

 Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 1 pracę z wybranego wariantu (forma dostarczenia: wersja 

elektroniczna). Dopuszcza się możliwość wzięcia udziału w obu wariantach (po 1 pracy do każdego z nich). 

W przypadku wyboru drugiego wariantu konkursu (B) i wykonania własnego memu w formie odręcznego 

rysunku, kolażu,grafiki itp. należy wykonać zdjęcie lub skan pracy i również przesłać za pomocą poczty 

elektronicznej. Zgłoszenia należy przesyłać w wersji elektronicznej w formacie JPG, nie przekraczające 5 MB 

każde. 

 W konkursie nie mogą brać udziału prace, które zostały wcześniej nagrodzone ani te, które są aktualnie 

zgłoszone do innego konkursu. 

 Zgłaszane zdjęcia muszą być wykonane przez Uczestnika i nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym 

w szczególności dóbr osobistych osób trzecich. 

 W przypadku stwierdzenia naruszenia praw autorskich, zgłoszone zdjęcie zostanie zdyskwalifikowane. 

http://www.ciee-gda.pl/
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 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieprzyjmowania prac oraz opisów do nich, które uznają 

za niestosowne, w tym zawierających między innymi treści szkalujące, pornograficzne, obraźliwe lub 

naruszające prawa autorskie bądź jakiekolwiek inne prawa dowolnej osoby. 

 Organizator dopuszcza wyłącznie prace indywidualne. 

6. Dostarczenie zdjęć: 

 Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym należy wysyłać na adres mailowy: 

konkurs_ciee@pomorskieparki.pl 

 Nazwa pliku powinna być zgodna z poniższym wzorem: 

Osoby niepełnoletnie: I_nazwisko_imię.jpg  (np. I_Kowalska_Justyna.jpg) 

Osoby pełnoletnie: II_nazwisko_imię.jpg (np. II_Kwiatkowski_Jan.jpg) 

 w temacie e-mail: Konkurs Mem przyrodniczy 

 

7. Termin nadsyłania prac: 30 kwietnia 

8. Rozstrzygnięcie konkursu: do dnia 14 maja 

 Wszystkie nadesłane prace będą podlegać ocenie Jury w składzie: Anna Białkowska - Przewodnicząca jury, 

Jowita Kurach - Kierownik CIEE, Kamila Kubic, Marcin Węsiora 

 Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie Organizatora www.ciee-gda.pl oraz na Facebook-u. 

Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą mailową lub telefonicznie. 

9. Zwycięzcy: 

 Jury w każdej kategorii wiekowej oraz w każdym wariancie konkursowym przyzna po trzy nagrody główne. 

Laureaci otrzymają sprzęt turystyczny. 

 Nagrody zostaną przesłane pocztą lub przekazane do obioru w oddziałach Pomorskiego Zespołu Parków 

Krajobrazowych. 

 Wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę kierować do Anny Białkowskiej na adres mailowy: 

a.bialkowska@pomorskieparki.pl  

 Organizatorzy mogą przyznać dodatkowo wyróżnienia w poszczególnych kategoriach. 

 Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zarówno daty zgłaszania prac konkursowych, ogłoszenia 

wyników jak i zakupionych nagród. 

10. Zgłaszając swój udział w konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie postanowienia 

regulaminu, przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do przesłanego przez niego dzieła. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji wszystkich nadesłanych zdjęć i grafik w swoich 

wydawnictwach, różnego rodzaju publikacjach i na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym Facebook. 

Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują organizatorowi nieodpłatnie i na czas nieokreślony. 

12. Lista zwycięzców zostanie upubliczniona na stronie internetowej Organizatora. 

13. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

14. Ostateczna interpretacja regulaminu pozostaje po stronie Organizatora. W sprawach nieuregulowanych niniejszym 

regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

http://www.ciee-gda.pl/
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15. Konkurs realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

Obowiązek informacyjny:  
1) Administratorem danych osobowych jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku ul. Poniatowskiego 

4a, 76-200 Słupsk, e-mail: biuro@pomorskieparki.pl 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pomorskieparki.pl 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu, w tym do celów kontaktu z uczestnikami. 

4) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą. 

5) Dane przetwarzane będą przez 6 lat od zakończenia konkursu lub do momentu wycofania się ze zgody. 

6) Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa 

oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora. Dane osobowe autorów prac 

nagrodzonych i wyróżnionych (imię i nazwisko) zostaną upublicznione na stronie internetowej PZPK. 

7) Posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia 

zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądania 

ich usunięcia, bycia zapomnianym oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą 

pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości uczestniczenia w konkursie.  

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. 

Załączniki: 

Zał. nr 1 – formularz zgłoszeniowy 

Grafiki i zdjęcia do wykorzystania w przypadku wyboru wariantu (A) konkursu 
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