REGULAMIN KONKURSU ORNITOLOGICZNEGO
"Poznaj ptaki naszego regionu"
1. Postanowienia ogólne
1.1

Organizatorzy konkursu :
Organizatorami konkursu „Poznaj ptaki naszego regionu” zwanego dalej
„Konkursem” są: Stowarzyszenie TED Trening Edukacja Doskonalenie oraz Sieć
Przedszkoli i Szkół Ekologicznych w Łodzi.

Część konkursu prowadzona jest w portalu społecznościowym Facebook.
Organizator informuje, że:
1.2.1 Konkurs nie jest stworzony, organizowany ani sponsorowany czy wspierany przez
Facebook.
1.2.2. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie
na potrzeby Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu serwisu
społecznościowego Facebook.
1.2

2. Cele konkursu:
2.1

Konkurs ma na celu popularyzowanie nowych form działań na rzecz ochrony
ptaków poprzez:

2.1.1 udział dzieci, młodzieży, dorosłych mieszkańców Łodzi w badaniu liczebności
lokalnych ptaków występujących w lasach, parkach, na przedmieściach miasta,
2.2.2 przybliżenie wiadomości na temat obserwowanych gatunków ptaków, ich wyglądu,
miejsc bytowania, odżywiania – ze szczególnym uwzględnieniem pospolitych
ptaków lęgowych: wróbel, mazurek, gawron, kawka, sójka, kos, kowalik, dzięcioły.
3. Uczestnicy konkursu:
3.1

Konkurs przewidziany jest dla dwóch kategorii wiekowych uczestników:

3.2.1 I kategoria - dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym (szkoły podstawowe
klasy I-III), nauczyciele, rodzice
3.2

II kategoria - dzieci i nauczyciele ze szkół podstawowych (klasy IV-VI), młodzież
z gimnazjów, techników, liceów.

4. Termin konkursu:
4.1

Konkurs odbywać się od 15 lutego 2016r. do 31 marca 2016r.

4.2

Terminem zamieszczania zdjęć w ramach Konkursu na portalu społecznościowym
Facebook jest okres od 15 lutego 2016r. od godz. 6:00 do dnia 31 marca 2016r. do
godz. 22:00.

5. Zasady Konkursu:
5.1

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zarejestrowanie bezpłatnego konta
na portalu www.ornitho.pl (lub używanie już istniejącego konta) i zamieszczenie
co najmniej 3 obserwacji ptaków w czasie trwania konkursu, a także
zgłoszenie uczestników poprzez prawidłowo wypełniony formularz stanowiący
załącznik do regulaminu i przesłanie go do 15 lutego 2016r. na adres mailowy
organizatora:
kontakt@ted.edu.pl, www.wikom.pl/pm208lodz
lub pocztą na adres: Przedszkole Miejskie nr 208 w Łodzi, ul.Gdańska 84

5.1.2 Portal www.ornitho.pl jest internetową baza danych działająca w celu gromadzenia
i udostępniania obserwacji ptaków w Polsce. Obserwacje można przekazywać za
pomocą niniejszego portalu lub aplikacji na smartfony działającej pod nazwą
NaturaList (dostępnej w sklepie Play).
5.2

Uczestnicy mogą zbudować stołówkę dla ptaków i dokarmiać ptaki, a tym samym
obserwować ptaki w trakcie żerowania w karmniku (dokarmianie rozpoczyna się
późną jesienią a kończy wczesną wiosną).

5.3

Każdy Uczestnik dokonuje wyboru pomiędzy wykonaniem fotoreportażu
z obserwacji lub figurek przedstawiających obserwowane ptaki, stanowiących
element dekoracyjny przedmiotów codziennego użytku (np pojemnik na kredki ,
cukiernica, notatnik , kalendarz, organizer itp).

5.3.1 Za fotoreportaż z obserwacji uznaje się minimum 6 zdjęć, a maksimum 9 zdjęć
przedstawiających zaobserwowane ptaki. Zdjęcia muszą być wykonane dowolnym
aparatem cyfrowym w okresie trwania Konkursu, wykonane samodzielnie. Zdjęcia
nie mogą pochodzić z archiwów prywatnych zdjęć. Zdjęcia powinny spełniać
następujące warunki techniczne:
5.3.2 Rozdzielczość zdjęcia – max. 1200×1600
Wielkość pojedynczego pliku – max. 1,22 MB
Format pliku zdjęcia – JPEG
5.3.3 Zdjęcia należy zamieścić na portalu Facebook, na stronie podanej na stronie
internetowej organizatora http://ted.edu.pl. , www.wikom.pl/pm208lodz
5.3.4 Fotoreportaże będą oceniane poprzez głosowanie internautów oraz przez jury
konkursu. Głosowanie internautów odbędzie się w terminie od 1 kwietnia 2016 r.
od godz. 6:00 do 10 kwietnia 2016r. do godz. 22:00.
5.3.5 Oceniane będą: jakość zdjęć, komentarz do zdjęć, oryginalność.
5.4

Uczestnicy wykonują figurkę z dowolnie wybranego materiału (masa solna,
papierowa, modelina, glinka, materiał łączony - bez materiałów sypkich)
Każda figurka musi wiernie przedstawiać obserwowanego ptaka z zachowaniem
szczegółów, kolorystyki oraz zawierać tabliczkę z jego nazwą.

5.4.1 Uczestnicy dostarczają wykonane prace do siedziby Przedszkola Miejskiego nr 208
w Łodzi, ul. Gdańska 84

5.4.2 Figurki będą oceniane przez jury konkursu, w skład którego wejdą przedstawiciele
organizatorów i sponsorów konkursu.
6.

Nagrody

6.1

Nagrody przyznawane w konkursie są nagrodami rzeczowymi.

6.2

Planuje się przyznanie nagród w każdej kategorii wiekowej w następującym
podziale:

6.2.1 Fotoreportaże: nagrody jury konkursu: I,II,III miejsce , 3 wyróżnienia
nagrody internautów (lub głosowanie internautów ): I,II,III miejsce.
6.2.2 Figurki przedstawiające obserwowane ptaki: nagrody jury konkursu: I,II,III miejsce,
3 wyróżnienia .
6.3

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ilości przyznanych nagród.

6.4

Decyzję, co do ilości nagród przyznanych w poszczególnych kategoriach podejmuje
jury konkursu .

6.5

Uczestnicy konkursu, którzy wykonają stołówkę dla ptaków, udokumentują
jej wykonanie oraz dokarmiane ptaków, otrzymają dodatkowe nagrody rzeczowe.

O terminie rozstrzygnięcia konkursu uczestnicy zostaną poinformowani drogą
elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do 14 kwietnia 2016r.
Postanowienia końcowe :
1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej przedszkola :
www.wikom.pl/pm208lodz oraz na stronie Stowarzyszenia TED http://ted.edu.pl
Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem
Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak
również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału
w Konkursie.
1.1. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej
nagrodzie nie decyduje przypadek lecz działanie Uczestnika.
1.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności dotyczące przyrzeczenia
publicznego.
1.3. Wszelkie spory wynikające z Konkursu będą rozpatrywane przez właściwy sąd.

2. Dostarczone prace nie podlegają zwrotowi.

3. Prawa autorskie i ochrona danych osobowych.
3.1 Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznie uprawniony do utworów, które
dodaje, a prawa do tychże utworów nie są obciążone na rzecz osób trzecich. Ponadto,
Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że zdjęcia nie naruszają jakichkolwiek praw osób
trzecich.
3.2 Organizator zastrzega sobie prawo, po uzyskaniu wyraźnej zgody Uczestników do
korzystania i publikacji utworów przysłanych przez Uczestników bez żadnych ograniczeń
czasowych i terytorialnych na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez odrębnego wynagrodzenia.
3.3 Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu,
wyłonienia zwycięzców oraz wydania nagród.
3.4 Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie TED.
3.5 Udostępnienie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże jest
niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, w tym do otrzymania nagrody.
3.6 Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na
warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
3.7 Organizator przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu wyłącznie doraźnie,
w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w
szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania nagrody.
3.8 Dane te są przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jaki wymagają tego
obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte, chyba że
Organizator ma prawo przetwarzać dane uczestnika Konkursu także na innej podstawie.
3.9 Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu
wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy jego urządzeniu i wyłącznie
w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia.
4. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania.

