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REGULAMIN KONKURSU

pn. „My i RYBY - jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki 

zmienił otoczenie wokół nas“

(zwany dalej „Regulaminem”)

 I.  Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie pn. „My i RYBY - jak Europejski 
Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas” (zwanym dalej „Konkursem”), oraz tryb 
przeprowadzania Konkursu.

2. Organizatorem Konkursu jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Wspólnej 30, 00-930 Warszawa, którego zadania w tym zakresie realizuje Departament 
Pomocy Technicznej i Promocji, odpowiadający za prawidłową realizację zadań wynikających z 
pełnienia roli Instytucji Zarządzającej w zakresie informacji i promocji Programu Operacyjnego 
„Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020).

3. Tematem Konkursu jest wykonanie plakatu przedstawiającego przykłady zmian, które nastąpiły 
dzięki projektom współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego (EFMR), realizowanym w ramach PO RYBY 2014-2020 (zwanego dalej „pracą 
konkursową”).

4. Konkurs ma charakter informacyjno-edukacyjny o zasięgu ogólnopolskim.
5. Konkurs jest przeprowadzany w terminie od 22 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

II.  Ogólne warunki uczestnictwa

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych. 
Konkurs zostanie przeprowadzony w 3 kategoriach wiekowych:

1) uczniowie klas 1-3;
2) uczniowie klas 4-6;
3) uczniowie klas 7-8.

III.  Cele

Celem Konkursu jest:

1) upowszechnianie wiedzy wśród ogółu społeczeństwa, uczniów, pracowników dydaktycznych, 
rodziców – o roli Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, jego wkładzie w rozwój 
ekonomiczny i społeczny sektora rybackiego i obszarów zależnych od rybactwa w Polsce;

2) zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką Funduszy 
Europejskich, w tym Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego; 

3) skierowanie uwagi najmłodszych na zmiany, jakie nastąpiły w ich otoczeniu dzięki środkom z 
Unii Europejskiej; 

4) popularyzowanie wiedzy o funduszach unijnych; 
5) promocja Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”; 
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6) rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci.

IV.  Szczegółowe warunki dotyczące udziału

1. Każdy uczestnik biorący udział w Konkursie może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. 
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie Organizatorowi pracy konkursowej wraz z 

wypełnionym i podpisanym przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika formularzem 
zgłoszenia, którego wzór określony jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.

3. Prace konkursowe muszą być pracami autorskimi, nienagrodzonymi wcześniej w innych 
konkursach, nieobciążone wadami prawnymi lub roszczeniami osób trzecich.

4. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem pracy 
konkursowej ponosi uczestnik Konkursu.

V.   Zakres przedmiotowy

1. Praca konkursowa może zostać wykonana zarówno techniką tradycyjną (na płaszczyźnie w 
dowolnym formacie i dowolną techniką) jak i w formie elektronicznej.

2. Prace konkursowe wykonane techniką tradycyjną – na potrzeby dokonania zgłoszenia do 
Konkursu –  muszą zostać utrwalone w formie cyfrowej. Uczestnik jest zobowiązany do 
zachowania oryginału pracy konkursowej wykonanej techniką tradycyjną do czasu 
rozstrzygnięcia Konkursu, a w przypadku gdy jego praca konkursowa zostanie nagrodzona, do 
czasu przekazania Organizatorowi oryginału nagrodzonej pracy konkursowej. 

3. Prace konkursowe laureatów zostaną opublikowane w formie drukowanej lub elektronicznej. 
Nagrodzone prace konkursowe zostaną poddane obróbce mającej na celu przygotowanie ich do 
publikacji i promowania. Obróbka nagrodzonych prac konkursowych wykonana będzie przez 
Organizatora lub podmioty działającego na jego zlecenie.

4. Nagrodzone prace konkursowe mogą być promowane na wystawach, na stronach 
internetowych, w mediach społecznościowych oraz w formie drukowanej, np. w publikacjach, 
ulotkach, broszurach - w działaniach informacyjnych i promocyjnych związanych z PO RYBY 
2014-2020 i EFMR.

5. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu publikacji i promocji jego pracy 
konkursowej.

6. W przygotowaniu pracy konkursowej mogą okazać się pomocne materiały i filmy 
współfinansowane w ramach PO RYBY 2014-2020 dostępne na stronach internetowych i w 
serwisie YouTube np.:
1) filmy przygotowane na podstawie przewodnika „Zwiedzaj Polskę. Szlakiem Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego” 
(https://www.youtube.com/playlist?list=PLA84fARUa_pTVT0lmiygeYIqiwBDCPiyb;

2) publikacja dla dzieci pt. „Rybki, ryby i rybeczki z morza, jeziora, rzeczki” dostępna w wersji 
elektronicznej na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiazeczka-
edukacyjna-o-rybach-pt-rybki-ryby-i-rybeczki-z-morza-jeziora-rzeczki;

3) filmy przygotowane w ramach projektu: Projekt Czysty Bałtyk 
(https://www.youtube.com/channel/UCokZhqL3wrboLO8K07uB-ZA/videos); 

4) materiały w ramach projektu: Naturalnie bałtyckie 
(https://edukacja.naturalniebaltyckie.pl/). 

7. Kryteria oceny pracy konkursowej: 
1) zgodność z tematem Konkursu;

https://www.youtube.com/playlist?list=PLA84fARUa_pTVT0lmiygeYIqiwBDCPiyb
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiazeczka-edukacyjna-o-rybach-pt-rybki-ryby-i-rybeczki-z-morza-jeziora-rzeczki
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiazeczka-edukacyjna-o-rybach-pt-rybki-ryby-i-rybeczki-z-morza-jeziora-rzeczki
https://www.youtube.com/channel/UCokZhqL3wrboLO8K07uB-ZA/videos
https://edukacja.naturalniebaltyckie.pl/
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2) pomysłowość oraz kreatywność (ciekawa forma przedstawienia tematu, przyciągająca 
uwagę);

3) walory estetyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, jakość i sposób wykonania, estetyczna 
forma, przejrzystość i czytelność).

8. Do Konkursu nie będą dopuszczone prace konkursowe, których treść w szczególności: narusza 
godność ludzką, jest sprzeczna z prawem polskim i międzynarodowym, wzywa do nienawiści 
rasowej, etnicznej lub wyznaniowej, propaguje używki lub przemoc, rani przekonania religijne 
lub polityczne, może mieć negatywny wpływ na wizerunek Organizatora, jest uznawana 
powszechnie za naganną moralnie, społecznie niewłaściwą i naruszającą zasady współżycia 
społecznego, jest obciążona prawami osób trzecich, w tym prawem autorskim, przedstawia 
ofertę komercyjną lub jest reklamą instytucji/ firmy, zagraża fizycznemu, psychicznemu lub 
moralnemu rozwojowi małoletnich. 

VI.  Miejsce, termin i sposób składania prac konkursowych

1. Pracę konkursową wraz z formularzem zgłoszenia, o którym mowa w rozdziale IV ust. 2, należy 
przesłać w formie plików elektronicznych (wymogi techniczne: format .jpg lub .png) na adres: 
MYIRYBY@minrol.gov.pl.

2. W przypadku gdy praca konkursowa zostanie przekazana w niskiej jakości (uniemożliwiającej jej 
ocenę), Organizator zwróci się do uczestnika z prośbą o ponowne przesłanie zdjęcia lub skanu tej 
samej pracy konkursowej. 

3. Pracę konkursową należy oznaczyć danymi identyfikującymi uczestnika poprzez podanie w 
nazwie pliku imienia i nazwiska, województwa, kategorii wiekowej do której należy uczestnik. 

4. Pracę konkursową należy złożyć w terminie do 31 grudnia 2021 r. 

VII. Komisja Konkursowa

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w tym w szczególności w celu 
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do udziału w Konkursie, interpretacji Regulaminu, 
wyboru najlepszych prac konkursowych i przyznania nagród, Organizator powoła Komisję 
Konkursową w składzie nie mniejszym niż 5 osób. Pracami Komisji Konkursowej będzie kierował 
jej Przewodniczący.

2. Każdy z członków Komisji Konkursowej może przyznać za każde kryterium, o którym mowa w  
rozdziale V ust. 7, od 0 do 10 pkt. Łącznie za daną pracę konkursową członek Komisji 
Konkursowej może przyznać maksymalnie 30 punktów. 

3. W przypadku gdy prace konkursowe otrzymają taką samą liczbę punktów, ostateczną decyzję o 
nagrodzeniu pracy konkursowej podejmuje Przewodniczący Komisji Konkursowej.

4. Decyzje Komisji Konkursowej mają charakter ostateczny. 
5. W pracach Komisji Konkursowej nie mogą brać udział członkowie rodzin uczestników biorących 

udział w Konkursie.

VIII.   Nagrody

1. W Konkursie:
1) zostaną przyznane nagrody za zajęcie I, II i III miejsca w każdej z kategorii wiekowej i odrębnie 

dla każdego z 16 województw – nagrody rzeczowe, każda o wartości do 200 zł;

mailto:MYIRYBY@minrol.gov.pl
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2) mogą być przyznane wyróżnienia – nagrody rzeczowe w formie upominków reklamowych, 
związanych z działalnością Organizatora i Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim.

2. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator. Są one współfinansowane m.in. ze środków EFMR 
w ramach Pomocy technicznej PO RYBY 2014-2020.

3. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwa zamiana 
nagrody lub jej części na jej równowartość w formie pieniężnej.

4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 20 stycznia 2022 r. poprzez opublikowanie listy 
laureatów Konkursu oraz przesłanych przez nich prac konkursowych na profilach 
społecznościowych Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora, 
w tym w zakładce PO RYBY 2014-2020. 

5. Organizator skontaktuje się z laureatami Konkursu w celu powiadomienia ich o wygranej, 
sposobie, miejscu i terminie dostarczenia nagród.

6. Nagrody zostaną przekazane po dostarczeniu Organizatorowi oryginału nagrodzonej pracy 
konkursowej (dotyczy prac wykonanych techniką tradycyjną) oraz oświadczeń dotyczących praw 
autorskich i licencji, których wzór określony jest w załączniku nr 2 do Regulaminu. W przypadku 
gdy obowiązki te nie zostaną wypełnione, laureat Konkursu traci prawo do nagrody. 

7. Organizator nabywa własność pracy konkursowej (dotyczy prac wykonanych techniką 
tradycyjną) z chwilą przekazania laureatowi Konkursu nagrody.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie nagrody w przypadku, gdy laureat 
nie podał lub podał nieprawidłowy adres, na jaki ma być przekazana nagroda.

9. Koszty wysyłki nagród pokrywa Organizator.

IX.  Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu i ich rodziców lub opiekunów 
prawnych, obejmujących imię i nazwisko, adres do korespondencji, e-mail, telefon (zwanych 
dalej „danymi osobowymi”), jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 
Warszawa (zwany dalej „Administratorem”). 

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora  oraz podmioty działającego na jego 
zlecenie, na podstawie zgody wyrażonej przez rodziców lub opiekunów prawnych uczestników 
Konkursu. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1) przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, komunikacji z uczestnikami, przekazania nagród; 
2) realizacji działań informacyjno-promocyjnych związanych z PO RYBY 2014-2020, w 

szczególności na stronach internetowych i w mediach społecznościowych, w materiałach 
publikowanych, w prezentacjach, na wystawach; 

3) sprawozdawczym na potrzeby rozliczenia PO RYBY 2014-2020.
4. Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych w zakresie 

określonym w niniejszym Regulaminie jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie. 
5. Na każdym etapie Konkursu można skorzystać z prawa dostępu do danych osobowych, 

sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, w 
zakresie i na zasadach wskazanych 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1, z późn. zm.). Żądanie usunięcia danych przed zakończeniem Konkursu 
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oznaczać będzie rezygnację z udziału w Konkursie. Żądania wykonania powyższych uprawnień 
należy przekazywać wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@minrol.gov.pl.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia działań informacyjno- 
promocyjno-sprawozdawczych PO RYBY 2014-2020 nie dłużej niż do 31 grudnia 2028 r.

7. Dostęp do danych osobowych uzyskują upoważnieni pracownicy Administratora, w związku z 
wykonywaniem obowiązków służbowych. Jeżeli rodzic lub opiekun prawny uczestnika Konkursu 
uzna, że dane osobowe są przetwarzane w sposób naruszający prawo, może złożyć skargę do 
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z Inspektorem 
Ochrony Danych działającym w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  można skontaktować się 
wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@minrol.gov.pl.

X. Prawa autorskie

1. Nagrodzenie w Konkursie jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnej, 
niewyłącznej, na czas nieoznaczony, obowiązującej w kraju i za granicą (tj. nieograniczonej 
czasowo i terytorialnie), z prawem do udzielania sublicencji, licencji na wykorzystanie pracy 
konkursowej w zakresie poniższych pól eksploatacji:

1) utrwalanie;
2) zwielokrotnianie przy zastosowaniu technik drukarskich, reprograficznych, komputerowych, 

cyfrowych oraz zapisu magnetycznego;
3) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
4) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci wewnętrznych;
5) publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i 

reemitowanie, publikowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym na profilach 
Organizatora i w mediach społecznościowych.

2. Licencja zostanie udzielona na podstawie oświadczeń, o których mowa w rozdziale VIII ust. 6.

XI. Postanowienia końcowe

1. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją treści 
niniejszego Regulaminu. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo przerwania lub 
przedłużenia Konkursu, w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z 
zastrzeżeniem poszanowania praw nabytych uczestników, którzy przystąpili do Konkursu przed 
zmianą Regulaminu.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego.

4. Wszelkie spory wynikłe z wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane 
przez właściwy dla Organizatora sąd powszechny.

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

mailto:iod@minrol.gov.pl
mailto:iod@minrol.gov.pl
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Załączniki do Regulaminu: 

1) Formularz zgłoszenia;
2) Oświadczenia dotyczące praw autorskich i licencji (wzór).
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Załącznik nr 1 do Regulaminu

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
DO KONKURSU 

pn. „My i RYBY - jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki 
zmienił otoczenie wokół nas“

I. DANE UCZESTNIKA KONKURSU, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA 
KONKURSU

I. Dane uczestnika konkursu
Imię
Nazwisko
Województwo

Klasa 1-3 Klasa 4-6 Klasa 7-8Kategoria wiekowa

Dane rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu:
Imię
Nazwisko
Adres do korespondencji
Tel
E-mail

II. OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA KONKURSU

Oświadczam, że:

1) zapoznałam/zapoznałem się z treścią regulaminu konkursu pn. „My i RYBY - jak Europejski 
Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas“ , w tym z treścią klauzuli informacyjnej 
dotyczącej przetwarzania moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka;

2) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego 
dziecka zawartych w formularzu zgłoszenia do konkursu pn. „My i RYBY - jak Europejski Fundusz 
Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas“, zgodnie z rozporządzeniem 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) (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) dla celów:
a) przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu, komunikacji z uczestnikami, przekazania nagród; 
b) realizacji działań informacyjno-promocyjnych związanych z PO RYBY 2014-2020, w 

szczególności na stronach internetowych i w mediach społecznościowych, w materiałach 
publikowanych, w prezentacjach, na wystawach; 

c) sprawozdawczym na potrzeby rozliczenia PO RYBY 2014-2020.

………………………………………………                   ………………………………………………
Miejscowość i data                                              Czytelny podpis rodzica/opiekuna 
                               prawnego uczestnika konkursu
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Załącznik nr 2 do Regulaminu

OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA KONKURSU 

Prawa autorskie i licencje

Oświadczam, że:

1) praca konkursowa zgłoszona do konkursu pn. „My i RYBY - jak Europejski Fundusz Morski i 
Rybacki zmienił otoczenie wokół nas“ jest wynikiem indywidualnej twórczości mojego 
dziecka………………………………………………………………..………….. (imię i nazwisko dziecka), nie była 
kiedykolwiek publikowana przez osoby trzecie i jest wolna od jakichkolwiek praw osób 
trzecich. Jednocześnie zobowiązuję się do ponoszenia odpowiedzialności cywilnoprawnej z 
tytułu wad prawnych pracy konkursowej;

2) wyrażam zgodę na udzielenie Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Organizatorowi 
konkursu, nieodpłatnej, niewyłącznej, na czas nieoznaczony, obowiązującej w kraju i za 
granicą (tj. nieograniczonej czasowo i terytorialnie), z prawem do udzielania sublicencji, 
licencji na wykorzystanie pracy konkursowej w zakresie poniższych pól eksploatacji:
a) utrwalanie,
b) zwielokrotnianie przy zastosowaniu technik drukarskich, reprograficznych, 
komputerowych, cyfrowych oraz zapisu magnetycznego,
c) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
d) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci wewnętrznych,
e) publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i 

reemitowanie, publikowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym na 
profilach Organizatora i w mediach społecznościowych.

………………………………………………                   ………………………………………………
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