
Regulamin konkursu „Projektujemy karmnik” 
w ramach projektu edukacyjnego „Miasto i Las” 

 
 

        Postanowienia ogólne 
§ 1. 

  
Niniejszy regulamin [zwany dalej „Regulaminem”] określa cele i warunki przeprowadzenia konkursu dla            
szkół podstawowych pod tytułem „Projektujemy karmnik” [zwanego dalej „Konkursem”].  
 

Organizator  
§ 2. 

 
Organizatorem Konkursu w ramach projektu edukacyjnego „Miasto i Las” jest Instytut Kultury Miejskiej –              
samorządowa instytucja kultury z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk              
(zwany dalej „Organizatorem”).  
 

Cel konkursu  
§3. 

 
1. Celem Konkursu jest popularyzowanie postaw i świadomości ekologicznej, a także zwiększenie            
świadomości ochrony przyrody. Udział z Konkursie pozwoli uczestnikom: zainteresować się światem           
przyrody, poznać różne gatunki ptaków oraz uwrażliwi ich na dokarmianie ptaków zimą. Oprócz             
zdobycia wiedzy ekologicznej, Konkurs ma na celu rozbudzić wyobraźnie oraz kreatywność uczestników,            
oraz rozwijać ich zainteresowania artystyczne i umiejętności manualne. 
2. Konkurs będzie składał się z dwóch etapów:  
a. pierwszy etap to nasyłanie projektów karmników wykonanych na papierze wraz krótkim opisem             
uwzględniającym sposób budowy oraz materiały, z jakich zbudowany zostanie karmnik; pozytywnie           
ocenione przez Komisje Konkursową projekty przejdą do drugiego etapu Konkursu.  
b. drugi etap to złożenie w siedzibie Organizatora gotowych karmników, wykonanych zgodnie z             
wybranymi w I etapie projektami, spośród których wybrane zostaną  karmniki na wystawę.  
 

Uczestnicy konkursu 
§4. 

 
1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie szkół podstawowych (klasy 4, 5 oraz 6) z                
obszaru Gdańska (zwani dalej „Uczestnikami”).  
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  
3. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu nie więcej niż jedną pracę konkursową.  
4. Zgłoszenie przez Uczestnika prac w większej ilości niż wskazana w ust. 3 powyżej skutkuje               
odrzuceniem zgłoszenia.  
 

Warunki uczestnictwa w konkursie 
§5. 

 
1.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie wszystkich poniżej wymienionych kryteriów: 
a. przestrzeganie warunków Konkursu,  
b.  złożenie przez Uczestnika pracy konkursowej stanowiącej się z:  
- w pierwszym etapie, który trwa od 1.10.2018 do 30.10.2018 roku:  
● projektu karmnika dla ptaków, który wykonany zostanie dowolną techniką plastyczną na           
papierze formatu A3,  
● opisu projektu karmnika uwzględniającego sposób budowy oraz materiały, z jakich zostanie           
wykonany karmnik, 



- w drugim etapie, który trwa od 12.11.2018 do 12.12.2018 roku:  
● zbudowanego karmnika zgodnie z jego projektem i opisem przedstawionym na pierwszym etapie            
Konkursu.  
c. złożenie przez Uczestnika Konkursu wypełnionego czytelnie formularza zgłoszeniowego podpisanego          
przez rodziców/opiekunów prawnych Uczestnika. Formularz musi być zgodny ze wzorem stanowiącym           
załącznik nr 2 do Regulaminu.  
2.  Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej: www.ikm.gda.pl/miastoilas  
3. Złożenie do Organizatora podpisanego Formularza zgłoszeniowego oraz pracy konkursowej –           
projektu karmnika  jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.  

 
Miejsce i termin składania prac konkursowych  

§6.  
 
1. W pierwszym etapie Konkursu: 
a. Projekt karmnika należy złożyć lub przesłać w jednej kopercie z napisem: „Konkurs pt. Projektujemy               
Karmnik”, w której powinny znajdować się: wypełniony i podpisany czytelnie formularz zgłoszeniowy            
oraz praca konkursowa. 
b. Projekt karmnika wraz z wypełnionym Formularzem zgłoszeniowym należy złożyć: 
● osobiście -– w siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku, ul. Długi Targ 39/40, 80-830              
Gdańsk, w godzinach pomiędzy 9.00 a 16.00, 
● listownie lub kurierem na adres: Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk  
c. Projekt karmnika wraz z Formularzem zgłoszeniowym należy złożyć lub przesłać do dnia 30.10.2018              
r. (włącznie z tym dniem). 
d. Terminem dostarczenia projektu i zgłoszenia jest data przyjęcia/wpływu pracy konkursowej do            
Organizatora. 
e. Projekty karmnika dostarczone po terminie - 30.10.2018 r., nie będą oceniane przez Komisję              
Konkursową.  
2. W drugim etapie Konkursu: 
a. zbudowany karmnik należy złożyć w siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku, ul. Długi Targ               
39/40, 80-830 Gdańsk, 
b. Karmnik powinien zawierać dołączoną metryczkę z imieniem, i nazwiskiem Uczestnika oraz klasą i              
numerem szkoły, 
c. Karmnik należy dostarczyć do siedziby Organizatora w terminie do dnia 12.12.2018 r. (włącznie z tym                
dniem). 
d. Terminem dostarczenia karmnika jest data przyjęcia pracy konkursowej przez Organizatora, 
e.  Karmniki dostarczone po terminie - 12.12.2018 r., nie będą oceniane przez Komisję Konkursową.  
3. W drugim etapie Konkursu mogą uczestniczyć tylko osoby, których projekty karmników zostały             
wybrane przez Komisję Konkursową. 
 

Kryteria oceny prac konkursowych  
§7. 

1. Projekt karmnika powinien odnosić się bezpośrednio do tematu Konkursu, a także spełniać             
wymienione warunki: 
a.  funkcjonalność i wygoda w użyciu przez ptaki.  
b. estetyka, 
c.  nowatorstwo, 
d. oryginalność, 
e. użycie materiałów biodegradowalnych. 
2. Praca konkursowa nie może być dziełem zbiorowym. Organizator dopuszcza jedynie prace wykonane             
indywidualnie.  

 
          Komisja Konkursowa  

§8.  



 
1. Organizator powoła pięcioosobową Komisję konkursową. 
2.  Decyzje Komisji zapadają większością głosów.  
3. Komisja wybierze spośród złożonych prac: 
● w pierwszym etapie: 50 projektów karmników, 
● w drugim etapie: 27 karmników. 
 

Wyniki Konkursu  
§9.  

1. Ogłoszenie wyników związane z przejściem wybranych uczestników do drugiego etapu Konkursu            
nastąpi w dniu 8.11.2018 roku. Rozstrzygnięcie drugiego etapu Konkursu odbędzie się w dniu 7.01.2019              
roku.  
2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej ikm.gda.pl/miastoilas. 
3. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o konkursie drogą mailową na adres podany w formularzu.  
 

Nagroda  
§10.  

 
1. Nagrodą w konkursie jest udział w wystawie, która odbędzie się w dniu 15 marca 2019 r. oraz nagrody                   
rzeczowe przygotowane przez Organizatora. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wystawy.  
3. O zmianie terminu wystawy Organizator powiadomi Uczestników drogą mailową na adres podany w              
formularzu. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przyznania nagród, ich podziału i wysokości. 

 
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych uczestników i uczestniczek oraz ich wizerunku 

§11 
 
1. Rejestracja - zgłoszenie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na              
przetwarzanie danych osobowych uczestnika/uczestniczki dla celów związanych ze zorganizowaniem i          
przeprowadzeniem Konkursu. Odpowiednia zgoda wraz z realizacją prawa do informacji jest           
zamieszczona w formularzu zgłoszenia i na stronie internetowej prganizatora. 
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator, który zobowiązuje się do zastosowania przy            
przetwarzaniu danych osobowych uczestników projektu środków technicznych i organizacyjnych         
zapewniających ochronę danych zgodnie z normami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu          
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w                 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz             
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”), ustawie o            
ochronei danych osobowych oraz innych przepisów prawa krajowego. 
3. Uczestnik/uczestniczka Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich             
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia          
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem              
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
4. Dokonanie zgłoszenia stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych          
uczestnika/uczestniczki dla celów związanych z realizacją Konkursu i przyznaniem nagród.  
5. Zebrane przez Organizatora dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane jedynie do celów             
realizacji Konkursu. 
7. Każdy Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych              
Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego           
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
8. Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich             
przetwarzanie we wskazanym celu powoduje brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania             
nagrody.  



 
9. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o autorze             
zwycięskiej pracy konkursowej oraz umieszczania tych informacji w materiałach informacyjnych i           
reklamowych Organizatora, w tym w publikacjach Organizatora i Internecie.  
 

Postanowienia końcowe 
§12 

 
1. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych zawartych w zgłoszeniach konkursowych.           
Jednocześnie Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe dane umieszczone w zgłoszeniu. 

2. Projekty karmników i karmniki nadesłane w ramach Konkursu nie będą zwracane, a po zakończeniu               
Konkursu zostaną: projekty - przekazane do archiwum Organizatora, karmniki – wykorzystane do celów             
dokarmiania ptaków. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności na opóźnienia firm świadczących usługi pocztowe lub            
kurierskie, z których korzystać będą uczestnicy Konkursu.  

4. Wszyscy uczestnicy konkursu podlegają Regulaminowi na takich samych zasadach.  

5. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i żadne odwołania od nich nie przysługują.  

6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani członkowie rodzin pracowników Instytutu Kultury              
Miejskiej w Gdańsku. 
7. Organizator może zmodyfikować zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie, a także            
przerwać, odwołać lub zakończyć Konkurs w każdym czasie. 
8. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu „Projektujemy          
karmnik”. 
9. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub w wypadku konieczności interpretacji           
postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygnięcie w tym zakresie należy do wyłącznej kompetencji           
Organizatora. 
 
 


