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§1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Organizatorem Konkursu „Chronię morze. Nie śmiecę” (Konkurs) jest Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP lub Wody Polskie)
z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 59A, kod pocztowy: 00-848.
2. Konkurs organizowany jest w ramach projektu: Opracowanie aktualizacji programu
ochrony wód morskich.
3. Konkurs rozpoczyna się 1 czerwca i trwa do 31 sierpnia 2021 r.
4. W ramach Konkursu zgłaszane są propozycje działań dotyczących ograniczenia
produkcji odpadów powstających w wyniku działalności gospodarczej prowadzonej w
pasie nadmorskim. Propozycje działań należy przedstawić w formie filmu w dowolnej
konwencji (reportaż, wywiad, film dokumentalny). Maksymalny czas trwania filmu to 5
min, minimalny czas to 1 min.
5. Celem Konkursu jest:
a) przybliżenie zagadnień związanych z aktualizacją programu ochrony wód
morskich,
b) zwrócenie uwagi na problematykę zaśmiecania obszarów morskich,
c) zwiększenie świadomości społecznej poprzez oddolne propozycje działań
ograniczających wytwarzanie odpadów w ramach działalności lokalnych
przedsiębiorców.

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Konkursie mogą brać udział osoby prowadzące działalność zarobkową w pasie
nadmorskim.
2. Do Konkursu należy zgłaszać filmy wcześniej niepublikowane, nieprezentowane
i nienagradzane w innych konkursach.
3. Zgłoszenie pomysłu na działanie do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez
uczestnika zgody na prezentowanie zgłoszonej pracy na stronach Organizatora oraz
profilu FB PGW WP.
4. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na udział
w Konkursie zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy Konkursu
wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych (imię i nazwisko)
i informacji o otrzymanej nagrodzie na stronie projektu www.chronmorze.eu, stronach
internetowych Organizatora oraz na profilu FB PGW WP.
5. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu, mając prawo wglądu do nich
i do ich poprawiania (Klauzula RODO stanowi załącznik do Załącznika nr 1
- Formularza zgłoszenia).
6. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez
Organizatora wyłącznie w celach związanych z Konkursem.
7. Propozycje filmów zgłaszane w ramach konkursu mogą być przygotowane
indywidualnie lub przez zespół osób (max. 3 osoby).
8. Każdy uczestnik / zespół może przesłać 1 film.
9. Uczestnik konkursu musi być pełnoletni.
10. Propozycje
filmów
muszą
zawierać
omówienie/przedstawienie
działań
ograniczających produkcję odpadów tj.:
a) zakres czynności zmierzających do ograniczania produkcji odpadów;

www.chronmorze.eu
wskazanie rodzajów działalności gospodarczych, które mogą wdrożyć
proponowane działania.
11. Kompletne zgłoszenie konkursowe składa się z:
a) pliku - zapisu wideo;
b) wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia przez uczestnika
/wszystkie osoby w przypadku pracy zespołowej.
12. Film wraz z wypełnionym formularzem powinien zostać dostarczony drogą
elektroniczną na adres mailowy: konkurs@chronmorze.eu do dnia 31 sierpnia 2021 r.
Prace przesłane po terminie nie będą brane przez Organizatora pod uwagę.
b)

§3. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
1. Projekty konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez
Organizatora.
2. Prace będą oceniane według następujących kryteriów:
a) zgodność z tematem i celami Konkursu,
b) praktycznej możliwości wprowadzania przedstawionych działań,
c) twórczego podejścia do zagadnienia.
3. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny.
4. Nagrodą w konkursie jest nagroda pieniężna w wysokości 2000,00 złotych brutto.
Podatek w wysokości 10% będzie przekazany przez Organizatora konkursu do
odpowiedniego Urzędu Skarbowego.
§4. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD
1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.chronmorze.eu oraz profilu FB
Wód Polskich w terminie nie później niż do dnia 15 października 2021 r.
2. Decyzje Komisji Konkursowej oceniającej nadesłane prace są wiążące i ostateczne (od
werdyktu nie przysługuje odwołanie).
3. Laureat zostanie poinformowany o wynikach Konkursu drogą mailową na wskazany w
zgłoszeniu adres e-mail.
4. Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
Laureat niniejszego Konkursu zwolniony jest z opłaty podatku od nagrody.
§5. PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik publikując Pracę Konkursową oświadcza, że:
a) przysługują mu, jako twórcy, autorskie prawa osobiste i majątkowe do tegoż
utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez
żadnych ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich, a Praca Konkursowa
pozbawiona jest jakichkolwiek wad i obciążeń prawnych;
b) w przypadku wykorzystania w Pracy Konkursowej wizerunku innych osób –
posiada zgodę na wykorzystanie tego wizerunku i jest uprawniony do jej
dalszego udzielenia na rzecz Organizatora, chyba że Praca Konkursowa
przedstawia osoby stanowiące jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie,
krajobraz, publiczna impreza itp.;
c) powierza Organizatorowi sprawowanie w jego imieniu nadzoru autorskiego nad
rozpowszechnieniem Pracy Konkursowej.
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2. Z chwilą zamieszczenia Pracy Konkursowej Uczestnik udziela na rzecz Organizatora
nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo, terytorialnie i zakresowo licencji na
wykorzystanie Pracy Konkursowej (w całości lub części), w szczególności zaś w celach
związanych z realizacją niniejszego Konkursu, a także w celach komercyjnych,
promocyjnych, marketingowych i reklamowych, na wszystkich znanych w chwili
udzielenia licencji polach eksploatacji, obejmujących w szczególności pola wymienione
w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności:
a) utrwalanie na dowolnych nośnikach dowolną techniką, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, cyfrową lub zapisu magnetycznego;
b) zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym także drukarską, reprograficzną,
cyfrową lub zapisu magnetycznego;
c) publiczne wystawienie lub wyświetlenie;
d) wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą;
e) wprowadzanie do pamięci komputera;
f) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w
miejscu i czasie przez siebie wybranym;
g) najem lub użyczanie oryginału lub egzemplarzy.
3. Z chwilą zamieszczenia Pracy Konkursowej Uczestnik udziela Organizatorowi
zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do Pracy Konkursowej (w
rozumieniu art. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), jak również
przenosi na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw
autorskich do Pracy Konkursowej.
4. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku
zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek
wykorzystania przez Organizatora opublikowanych Prac Konkursowych zgodnie z
niniejszym Regulaminem.
§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu i jest jedynym
dokumentem określającym zasady Konkursu.
2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Zgłoszenie prac konkursowych do niniejszego Konkursu jest jednoznaczne
z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace konkursowe
złożone na Konkurs zostały wykonane osobiście.
4. Prace konkursowe zgłoszone do niniejszego Konkursu nie będą zwracane
i pozostaną w zbiorach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane
opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych
informacji opartych na pracach konkursowych oraz oświadczeniach sporządzonych
przez Uczestników.
6. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i wiążąca dla Uczestników.
7. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
8. Uczestnicy, którzy nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych
w Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie
zdyskwalifikowani.
9. Prace konkursowe nie spełniające warunków Regulaminu, a także nadesłane po
terminie, nie będą brały udziału w Konkursie (nie będą rozpatrywane).
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10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
11. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej Organizatora (chronmorze.eu) w zakładce Konkurs.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane
w formularzu zgłoszeniowym, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub
adresu email uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.
13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego.
14. Wszelkie reklamacje pisemne z tytułu organizowanego Konkursu będą rozpatrywane
przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji.

