REGULAMIN
KONKURSU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO 18 ROKU ŻYCIA
Z OKAZJI „DNIA DINOZAURA”

1. Organizatorem konkursu w ramach obchodów „Dnia Dinozaura” jest Państwowy
Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie
przy ul. Rakowieckiej 4.
2. Konkurs dostępny jest na stronie:
https://www.pgi.gov.pl/muzeum/imprezy-muzeum/862/dzien-dinozaura-online.html
3. Konkurs trwa od 26 lutego 2021 roku do 5 marca 2021 roku.
4. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia.
5. Uczestnicy konkursu mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za wiedzą i zgodą
rodziców lub opiekunów prawnych, co potwierdzają poprzez dołączenie do zgłoszenia
podpisanego oświadczenia (Załącznik nr 1 do regulaminu).
6. Konkurs polega na wykonaniu pracy plastyczno-technicznej w jednej, dwóch, trzech
lub wszystkich czterech z wymienionych kategorii:
•

Dinozaur/y w zimowej odsłonie - (rysunek w formacie A4 lub A3, technika
dowolna);

•

Dinozaur ze wstążki - zakładka do książki - (według wzoru ze strony Muzeum
Geologicznego PIG-PIB lub według własnego pomysłu);

•

Łapacz snów z dinozaurem - (według wzoru ze strony Muzeum Geologicznego
PIG-PIB lub według własnego pomysłu);

•

Makaronozaur (Makaronowy dinozaur) - (według wzoru ze strony Muzeum
Geologicznego PIG-PIB lub według własnego pomysłu);

7.

Uczestnicy mogą wziąć udział w jednej, dwóch, trzech lub wszystkich czterech
kategoriach konkursu z zastrzeżeniem, że do jednej kategorii można przesłać tylko
jedno zgłoszenie.

8. Uczestnik wykonuje pracę plastyczno-techniczną i przesyła jej zdjęcie lub skan na
adres e-mail: mand@pgi.gov.pl wraz z danymi osobowymi (imię, nazwisko, wiek,
e-mail) w nieprzekraczalnym terminie do 5 marca 2021 r. do północy - e-mail powinien
być zatytułowany „ KONKURS - DZIEŃ DINOZAURA”.
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9. Do zgłoszenia należy dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego przez rodzica/opiekuna
prawnego oświadczenia o zgodzie na udział w konkursie i przetwarzania danych
osobowych (Załącznik nr 1 do regulaminu).
10. Wśród uczestników zostanie rozlosowanych minimum 12 nagród rzeczowych,
na które składają się książki i/lub upominki.
11. Zgłoszone prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, którą stanowić będą
pracownicy Muzeum Geologicznego PIG - PIB w Warszawie. Kryteria oceny ustalone
zostaną w następujący sposób:
a) zgodność pracy z tematem;
b) jakość wykonania;
c) estetyka pracy;
12. Prace konkursowe, które nie będą posiadały wymaganych danych osobowych oraz
zgody opiekunów, o której mowa w punktach 5, 8 i 9 Regulaminu, nie będą oceniane
przez Komisję Konkursową.
13. Lista zwycięzców zostanie przedstawiona na stronie Muzeum Geologicznego PIG - PIB
https://www.pgi.gov.pl/muzeum/imprezy-muzeum/862/dzien-dinozaura-online.html
do dnia 15.03.2021 r.
14. Nagrody zostaną wysłane pocztą.
15. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

16. Nota prawna:
A. Dane osobowe:
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE jak również Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie
Danych Osobowych (dz. U. poz.1000) Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy
Instytut Badawczy informuje że:
1) Administratorem zarejestrowanych danych osobowych jest Państwowy Instytut
Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy ul.
Rakowieckiej 4, 00-975 Warszawa.
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia
konkursu dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia z okazji „Dnia Dinozaura”.
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3) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla
celów związanych z przeprowadzeniem konkursu.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania konkursu, nie
dłużej jednak niż 6 miesięcy.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych za pośrednictwem
Inspektora Danych Osobowych. Kontakt: email: dane.osobowe@pgi.gov.pl.
7) W celu wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych bądź zgłoszenia
żądania usunięcia danych pozyskanych w toku rekrutacji należy zwracać się, kierując
wiadomość na maila: dane.osobowe@pgi.gov.pl.
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO.
B. Prawa autorskie do prac konkursowych
1. Uczestnik Konkursu poprzez złożenie wraz z pracą konkursową (dalej utwór i/lub
praca), prawidłowo wypełnionego i podpisanego Załącznika nr 1 do regulaminu
oświadcza, że przysługują mu do utworu wyłączne i nieograniczone prawa
autorskie, a przesłane prace nie naruszają żadnych praw stron trzecich, w
szczególności jakichkolwiek praw własności intelektualnej i/lub autorskich oraz
wyraża zgodę na przeniesienie na Organizatora, bez dodatkowych kosztów ze
strony Organizatora, autorskich praw majątkowych do przesłanych prac oraz
udziela Organizatorowi wyłącznego prawa do udzielania zezwoleń na
wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
2. Uczestnik Konkursu upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania (w
sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności
choć niewyłącznie w wydawnictwach i pozostałych mediach Organizatora w
zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności:
1) utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także
utrwalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne,
utrwalenie i zwielokrotnienie audiowizualne, w formie zapisu cyfrowego,
magnetycznego, niezależne od standardu, systemu lub formatu,
2) wprowadzenie do pamięci komputera,
3) nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za
pomocą nośników obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych i/lub
optycznych, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także
innego ich używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
4) wprowadzenie pracy do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem,
użyczenie, elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich
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5)
6)

7)

8)

kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci internet,
sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie,
nadanie, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach
masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach obrazu,
nadawanie, przesyłanie lub udostępnianie za pomocą wizji przewodowej lub
bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych,
retransmisję przewodową lub bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek
środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity, niezależnie od
standardu, systemu lub formatu,
inne przypadki rozpowszechniania utworu, w tym wyświetlanie lub publiczne
odtwarzanie zdjęć i ich utrwaleń jak i innych prac konkursowych, w tym w
szczególności na wystawach pokonkursowych jak i inne przypadki
publicznego odtwarzania,
dokonywanie opracowań utworów, w tym prawo dokonywania obróbki
komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji, w szczególności ze
względu na wymogi techniczne związane z określonymi powyżej sposobami
rozpowszechniania i publicznego rozpowszechniania prac, jak również
wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie
opracowań.

3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na oznaczenie autorstwa prac przekazanych
zgodnie z niniejszym Regulaminem. W tym celu wyraża zgodę na publikowanie i
rozpowszechnianie swoich danych dotyczących imienia i nazwiska oraz miejsca
zamieszkania. Ponadto Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za
korzystanie ze zdjęć i innych utworów, o których mowa w niniejszym
Regulaminie, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie
utworów na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego ich
udostępniania.
4. Uczestnik Konkursu dodatkowo zapewnia, że utrwalone na zdjęciach jakiekolwiek
osoby a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od Organizatora
wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym
w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie
internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć, nie będą także
wykonywały autorskich praw osobistych lub, odpowiednio, praw osobistych
artysty wykonawcy, a w szczególności nie będą domagali się wskazywania i
sposobu wskazywania ich jako współautora czy wykonawcy.
5. Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania nadesłanych na Konkurs prac,
plików zdjęciowych i tekstowych niezależnie od techniki wytworzenia i formy
zapisu, których własność przechodzi nieodpłatnie na Organizatora z chwilą
złożenia pracy do Konkursu.
6. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami
z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych
z korzystaniem z przekazanych Organizatorowi utworów, Uczestnik pokryje
koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.
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17. Postanowienie końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w
każdym czasie bez podania przyczyny.
2. O ile prawo nie stanowi inaczej, Organizator Konkursu nabywa prawo do
rozpowszechniania, używania, dostosowywania, edytowania i wielokrotnego
publikowania Prac konkursowych w dowolny sposób, we wszystkich mediach, w
każdym kraju i pod każdą jurysdykcją zarówno w celach komercyjnych, jak i
niekomercyjnych bez obowiązku ujawniania tożsamości autora danej pracy i bez
obowiązku uiszczania jakiejkolwiek dodatkowej należności autorowi tej pracy.
3. Zgłoszenie Pracy konkursowej jest równoznaczne z dokonaniem cesji wszelkich praw,
tytułów i udziałów, w tym wszystkich praw autorskich i innych na rzecz Organizatora
Konkursu.
18. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora:
https://www.pgi.gov.pl/muzeum/imprezy-muzeum/862/dzien-dinozaura-online.html
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
konkursu dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia z okazji „Dnia Dinozaura”
(zwanego dalej Konkursem)
Ja niżej podpisany…………………………………………., wyrażam dobrowolną i świadomą zgodę na
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego
przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie: imię, nazwisko, wiek, adres e-mail
kontaktowy, przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie,
na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia 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 w celu prowadzenia
działań statutowych Instytutu w okresie trwania konkursu w Państwowym Instytucie Geologicznym Państwowym Instytucie Badawczym.
Ponadto oświadczam, że znane jest mi:
1. Administratorem przekazanych danych będzie Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut
Badawczy z siedziba w Warszawie.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Dominik Krasowski kontakt:
dane.osobowe@pgi.gov.pl
3. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przeze mnie danych oraz prawo do ich zmiany,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
4. Moją zgodę mogę wycofać w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie, przy czym
dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
……………………………………
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Ja niżej podpisany(-a) niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie oraz oświadczam, że
zapoznałem(-am) się z Regulaminem Konkursu i go akceptuję.
Oświadczam, że:
1) moje dziecko przystępuję do Konkursu dobrowolnie;
2) złożona w Konkursie praca nie narusza praw osób trzecich, jest autorstwa mojego dziecka, a prawo do
pracy nie podlega żadnym prawnym ograniczeniom;
3) wyrażam zgodę na upublicznienie w związku z Konkursem danych osobowych mojego dziecka (imię,
nazwisko, wiek) ujawnionych poniżej;
4) majątkowe prawa autorskie do złożonej pracy wraz z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na
wykonywanie zależnego prawa autorskiego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, zgodnie z
postanowieniami Regulaminu, przenoszę nieodpłatnie na Organizatora;
imię i nazwisko autora
wiek
e-mail kontaktowy

Miejscowość _______________, data _____________
Podpis rodzica/opiekuna prawnego ___________________________
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