“Konkurs wiedzy o rybach i rybie w diecie”
Regulamin

§1 Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w publicznie
dostępnym konkursie pod nazwą „Konkurs wiedzy o rybach i rybie w diecie”
(„Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest: Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków ul. Zamkowa 32A,
72-510 Wolin.
3. Program ma na celu edukację uczniów w taki sposób, aby zmienili oni swoje
przyzwyczajenia żywieniowe, motywowali rodziców i razem częściej sięgali po
produkty z ryb, które są produktem zrównoważonego rybołówstwa.
4. Projekt zakłada organizację konkursu sprawdzającego wiedzę uczniów klas 4-6 na
temat ichtiologii, rybołówstwa i ryby w diecie wraz z dodatkowymi atrakcjami
edukacyjnymi.
5. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie szkoły podstawowe znajdujące się w
powiecie kamieńskim oraz w Świnoujściu, Rewalu i Niechorzu.
6. Koordynatorem projektu jest Agencja Reklamowa Bono S.C, ul. Koralowa 23, 71-220
Szczecin reprezentowana przez Barbarę Gruszkę, tel. 691 913 341.
§2 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursów przedmiotowych jest:
Agencja Reklamowa Bono S.C. Krzysztof Bobala, Agnieszka Nykiel-Bobala, NIP 852 060
48 95, ul. Koralowa 23, 71-220 Szczecin.
2. Kontakt do administratora danych: Agencja Reklamowa Bono S.C. Krzysztof Bobala,
Agnieszka Nykiel-Bobala, NIP 852 060 48 95, ul. Koralowa 23, 71-220 Szczecin, tel. 91
433 89 36.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia „Konkursu wiedzy o
rybach i rybie w diecie” oraz wyłonienia laureatów oraz finalistów zgodnie z art. 6 ust.
1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą̨ wyraziła zgodę̨ na przetwarzanie swoich
danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz
akceptacją niniejszego Regulaminu przez ucznia i jego rodziców (opiekunów
prawnych).
5. Uczniowie przystępujący do konkursu muszą przekazać dyrektorowi szkoły pisemną
zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w „Konkursie wiedzy o rybach i rybie
w diecie”, przetwarzanie danych osobowych, wykorzystywanie wizerunku dziecka oraz
akceptację zapisów niniejszego Regulaminu (załącznik nr 1).
6. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich
przetwarzania w celu przeprowadzenia konkursu (np. agencji obsługującej stronę
www itp.) oraz pewne dane (takie jak wyniki konkursu) mogą być udostępniane na
stronie internetowej pod adresem www.wolinzrybanatalerzu.pl.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.

8. Rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu.
10. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz
żądania zaprzestania ich przetwarzania. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych
osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie i skreśleniem z list
uczestników.
§3 Organizacja konkursu
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie się placówki poprzez przesłanie
do organizatora formularza zgłoszeniowego (do pobrania na stronie
www.wolinzrybanatalerzu.pl) wraz z uzupełnionymi zgodami rodziców/ opiekunów
prawnych (załącznik nr 1). Dokumenty można przesłać drogą mailową na adres:
konkurs@wolinzrybanatalerzu.pl. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 30.10.2021
r.
2. Zawody przeprowadzone zostaną w dwóch etapach:
a) Wewnątrzszkolnym
b) Finał
3. Etap wewnątrzszkolny:
a) Wszystkie szkoły podstawowe działające w powiecie kamieńskim, Relawu,
Niechorzu i Świnoujściu zostaną zaproszone do udziału w „Konkursie wiedzy
o rybach i rybie w diecie”.
b) Następnie zabrane zostaną wstępne zgłoszenia z limitem 10 uczestników na
szkołę.
będą
drogą
mailową
c) Zgłoszenia
przyjmowane
na
adres
konkurs@wolinzrybanatalerzu.pl .
d) Każda placówka zobowiązana jest do wyznaczenia Opiekuna Projektu.
e) Po weryfikacji zgłoszeń do Opiekunów, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w
projekcie, wysłane zostaną pakiety konkursowe, w skład których wchodzić
będą:
▪ Dostęp do filmów edukacyjnych powstałych we współpracy z
rybakami, ichtiologami, dietetykiem:
● Cykl 5 webinariów z profesorem Adamem Tańskim
● Filmy o 12 gatunkach ryb zamieszkujących wody Bałtyku i
Zalewu Szczecińskiego
● Cykl filmów animowanych o Rybce Wolince
● Cykl filmów z dietetykiem
▪ Materiały drukowane – dedykowany folder „Świat ryb zalewowych w
pigułce”
▪ Motywacyjny pakiet opiekuna i uczestnika.
f) Etap ten przeprowadzony i rozstrzygnięty zostanie z czynnym udziałem
przedstawiciela organizatora projektu. Jego zadaniem będzie dostarczenie
testów oraz zadbanie o prawidłowe przeprowadzenie konkursu. Test odbędzie
się z ograniczeniem czasowym, które ustali organizator. Data przeprowadzenia
testu wskazana zostanie przez organizatora. Celem tego etapu, jest
wyłonienie 3 reprezentantów, którzy wezmą udział w etapie II - finałowym.

g) W przypadku sporu polegającego na trudnościach w wyłonieniu odpowiedniej
liczby reprezentantów (np. z powodu najwyższego wyniku większej liczby
uczniów) organizator wyznacza zgłoszonego opiekuna projektu jako osobę
decyzyjną w jego rozstrzygnięciu. Jego zadaniem jest wytypowanie z
wyłonionej grupy 3 reprezentantów.
h) Do obowiązków placówki biorącej udział w konkursie będą należeć:
● Przesłanie organizatorowi zgłoszenia udziału w projekcie.
● Przesłanie listy uczestników (imię, nazwisko, szkoła, wiek,
klasa).
● Zebranie i przekazanie organizatorowi zgód rodziców dzieci
biorących udział w każdym etapie konkursu.
● Wyznaczenie i przygotowanie przestrzeni, w której odbędzie się
I etap konkursu.

4. Etap finałowy:
a) Etap, w którym udział wezmą reprezentacje wyłonione w etapie
międzyszkolnym, przeprowadzony zostanie w miejscu wskazanym przez
organizatora.
b) Organizator zapewnia transport drużyn (3 uczniów wraz z opiekunem) do
miejsca przeprowadzenia etapu powiatowego. Dojazd zostanie sfinansowany
poprzez opłacenie biletu przejazdowego dowolnym środkiem transportu lub
zwrotnie wg. ustalonej przez organizatora stawki paliwowej (miejscowość do
20 km od Wolina - 50 zł, do 40 km - 100 zł, powyżej 40 km - 150 zł) zwracanej
na podstawie faktury wystawionej na dane: Agencja Reklamowa Bono S.C. ul.
koralowa 23, 71-220 Szczecin, NIP 852 060 48 95.
c) Test wiedzy – uczestnicy rozwiążą kolejny test z ograniczeniem czasowym,
który odbędzie się pod okiem komisji konkursowej dbającej o prawidłowe
przeprowadzenie tego etapu. Komisja powołana zostanie przez organizatora.
d) W czasie sprawdzania testów uczestnicy oraz ich opiekunowie, w ramach
dodatkowej atrakcji, odwiedzają Wioskę Słowian i Wikingów, gdzie
zorganizowane zostanie ognisko, poczęstunek oraz dodatkowe aktywności.
e) Rozstrzygnięcie i dekoracja odbędzie się w miejscu wyznaczonym przez
organizatora.
§4 Przebieg konkursu
1. Start 1.10.2021 – akcja promocyjno-informacyjna.
2. Harmonogram konkursu:
a. Etap 0 - 1.10 - 29.10 Kontakt z wybranymi szkołami podstawowymi,
przedstawienie projektu, zebranie zgłoszeń oraz wszystkich potrzebnych
dokumentów.
b. Etap I – 19.11.2021 Test wewnątrzszkolny w klasach 4-5, wyłonienie
reprezentacji (3 os.).
c. Etap II – 3.12.2021 Finał, wyłonienie zwycięzcy konkursu, wręczenie nagród.
3. Zakończenie od 10.12.2021 - Udostępnienie materiałów edukacyjnych z portalu
www.wolinzrybanatalerzu.pl wszystkim chętnym nauczycielom i szkołom.
§5 Nagrody

1. Szkoła finalisty otrzyma bon edukacyjny o wartości 4000 zł do wykorzystania na
materiały dydaktyczne. Zaś druga i trzecia najlepsza szkoła otrzyma bon o wartości
2000 i 1000 zł. Bon będzie obowiązywał we wszystkich sklepach znajdujących się w
Galerii Kaskada w Szczecinie, przy ul. Niepodległości 36, 70-404. Bon należy
zrealizować do dnia 30.11.2022 r.
2. Laureaci konkursu oraz ich Opiekunowie otrzymają nagrody rzeczowe np.:
a. 1 miejsce – tablet
b. 2 miejsce – smartwatch
c. 3 miejsce – głośnik bezprzewodowy
3. Dla pozostałych uczestników przewidujemy nagrody pocieszenia.
§6 Postanowienia końcowe
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Udział Uczestnika i Opiekuna w konkursie oznacza akceptację zasad konkursu
zawartych w niniejszym Regulaminie.
3. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Konkursu:
www.wolinzrybanatalerzu.pl .
4. Wykonawca dopuszcza zmiany terminów dla poszczególnych etapów/części konkursu.
5. Powstanie strona internetowa, czyli Sieciowe Kompendium Wiedzy o Ichtiologii i
Rybołówstwie, umożliwiające uczestnikom i nie tylko dostęp do materiałów
dydaktycznych online.
a. Strona ta będzie również formą promocji akcji oraz platformą zgłoszeniową.
Udostępniony zostanie tam zakładka z rankingiem, gdzie wszyscy
zainteresowani będą mogli sprawdzić, które szkoły z powiatu zgłosiły chęć
udziału w konkursie oraz porównać swoje wyniki.
6. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym
Regulaminie. Informacja o zmianie regulaminu Konkursu zostanie zamieszczona na
stronie internetowej Konkursu.
7. Wykonawca zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia i obowiązuje przez cały czas
trwania Konkursu.

