
 

REGULAMIN KONKURSU 
6.KARNAWAŁU LATAWCÓW  

„Halo Ziemia tyka…Jej wysokość Przyroda & Fantastyka” 
Termin: 28- 30.05.2021 r. 

 
1. CELE KONKURSU: 

a. rozwijanie wrażliwości estetycznej  
b. rozwijanie konstruktorskich umiejętności manualnych 
c. inspirowanie do kreatywnego relaksu  
d. wzmacnianie wzajemnego zaufania między dzieckiem i dorosłym, więzi rodzinnych 

wynikających ze współpracy 
e. promowanie unikalnego piękna Wyspy Sobieszewskiej poprzez edukację 
f. promowanie wiedzy na fantastyki naukowej, literatury Stanisława Lema, zjawisk 

astronomicznych i przyrodniczych. 
 

2. TERMINY I MIEJSCE KONKURSU: 
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: 

a. dostarczenie kart zgłoszeń wraz z oświadczeniem COVID-19 najpóźniej do 28.05.2021 (sobota) 
do godziny 16.00 drogą elektroniczną na e-mail wyspaskarbow@gak.gda.pl lub bezpośrednio 
do siedziby „Wyspy Skarbów” GAK, ul. Turystyczna 3, 80-680 Gdańsk – Sobieszewo. 

b. 30 MAJA 2021 (niedziela) start godz. 12:00 - oficjalne rozstrzygniecie konkursu. Miejsce plaża, 
wejście nr 16  (skraj ul. Falowej). Uczestnikowi lub drużynie (rodzina, przyjaciele) zostanie 
przydzielony numer ułatwiający odnalezienie twórcy i przyznanie oceny latawców. 

 
3. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

a. Latawiec musi latać. 
b. Latawiec musi nawiązywać do tematu 6. Edycji Konkursu - 2021 pod hasłem „Halo Ziemia 

tyka…Jej Wysokość Przyroda & Fantastyka”. 
c. Do udziału w Konkursie zostanie zakwalifikowany latawiec wykonany własnoręcznie. 
d. Latawiec może być zrobiony i ozdobiony dowolną techniką w konstrukcji płaskiej lub 

przestrzennej w dowolnym rozmiarze. 
e. Hol i ogon nie mogą być wykonane z drutu, linki stalowej lub innego, niebezpiecznego 

materiału przewodzącego. 
f. Latawiec może być wykonany przez osoby indywidualne, grupę osób (znajomych, przyjaciół, 

rodzinę) – max. do 3 osób.  
 

4. KRYTERIA OCENY: 
a. Oryginalność pomysłu (wykonana technika, staranność i estetyka):  0 – 10 pkt. 
b. Zdolność lotu (wysokość i długość): 0  –  10 pkt. 

 
5. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA: 

a. Najlepszych konstruktorów Jury nagrodzi według największej liczby punktów. 
b. Zwycięzcy otrzymają:  

 nagrody finansowe 

 I nagroda - 1000 zł /  Nagroda Andrzeja Stelmasiewicza  

 II nagroda - 600 zł / Gdański Archipelag Kultury 

 III nagroda - 400 zł / Gdański Archipelag Kultury 

 Organizatorzy przewidują wręczenie ewentualnych, rzeczowych NAGRÓD 
DODATKOWYCH: 

 statuetki wykonane ręcznie przez artystkę Kingę Fałtynowicz,  malarkę, 
twórczynię "zielonych okien", absolwentkę gdańskiej ASP na kierunku 
Architektura Wnętrz.  

c. Jury ma prawo do innego podziału nagród niż opisano w ust. 5 w punkcie b. 
d. Werdykt jury jest ostateczny.  
e. OCENY KAŻDEGO LATAWCA DOKONA JURY KONKURSOWE W SKŁADZIE: 

 Andrzej Stelmasiewicz – Fundator I Nagrody, Fundator Fundacji Wspólnota 
Gdańska 

 Anna Milarska – Wiceprezes Fundacji Strefa Mocy 

 Sławomir Nichczyński – Polska Agencja Kosmiczna / Departament Edukacji 
 

 
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

a. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora. 



b. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się do 
Regulaminu. 

c. W Konkursie nie mogą wziąć udziału osoby: 

 u których występują jakiekolwiek objawy wskazujące na możliwe zakażenie COVID19 

 są w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny, 

 zamieszkują z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie, 

 w ciągu ostatniego tygodnia miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, 
zachorowanie lub skierowaną do izolacji, 

 wróciła lub miała kontakt z osobą, która przyjechała zza granicy w ciągu tygodnia 
przed wydarzeniem, 

d. Niemożność doręczenia nagrody rzeczowej lub wypłacenia nagrody pieniężnej z powodu 
podania przez Uczestnika błędnych lub niepełnych danych powoduje, że prawo do nagrody 
wygasa, jeżeli nagroda nie zostanie odebrana przez Uczestnika w inny sposób. 

e. Laureaci nagród finansowych będą proszeni o podanie numeru konta w celu dokonania 

przelania nagrody pieniężnej na konto bankowe. 
f. Latawce uczestników nie przechodzą na własność Organizatora, a uczestnik zachowuje pełne 

prawa autorskie do zaprezentowanych latawców. 
g. Prezentując latawce uczestnicy oświadczają, że ponoszą pełną odpowiedzialność za 

ewentualne naruszenie praw własności intelektualnej, dóbr osobistych i danych osobowych 
osób trzecich, które zostały umieszczone na latawcach. W przypadku sporów w zakresie ww. 
praw osób trzecich, uczestnik zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności 
i oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenia praw osób 
trzecich. 

h. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. 
Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.  

i. Organizator pozostawia sobie prawo do zmiany regulaminu, a także odwołania konkursu w 
każdym czasie. 

j. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu Konkursu, a ponadto 
prawo do zmiany Konkursu pod względem artystycznym i czasowym (bez uprzedniej 
konsultacji i rekompensaty). 

k. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator. 
 
 

 
7. DANE OSOBOWE: 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. 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 osobowych )  informujemy, że: 

a. Administratorem danych osobowych uczestników (oraz ich opiekunów prawnych w przypadku 
zgłoszenia osoby niepełnoletniej) 6. edycji Konkursu - 2021 pod hasłem „Halo Ziemia 
tyka…Jej Wysokość Przyroda & Fantastyka”  jest Gdański Archipelag Kultury z siedzibą w 
Gdańsku przy ul. Dworcowej 9 wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonym przez 
Miasto Gdańsk pod poz. 2/92.  

b. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z IOD 
poprzez e-mail : daneosobowe@gak.gda.pl lub listownie na wskazany powyżej adres.  

c. Zbierane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji  i realizacji  6. edycji 
Konkursu pod hasłem „Halo Ziemia tyka…Jej Wysokość Przyroda & Fantastyka” na podstawie 
zgody osoby, której dane dotyczą  oraz w celach rozliczeniowych i promocyjnych także po 
zakończeniu Konkursu. 

 w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – w celu poinformowania o kolejnej edycji 
Konkursu. 

d. Zbierane dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom za wyjątkiem przypadków 
przewidzianych prawem oraz  podmiotów przetwarzających dane w imieniu organizatora. 

e. Zbierane dane osobowe będą przechowywane do momentu wyłonienia zwycięzcy i 
zakończenia konkursu.  

 W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – do momentu poinformowania o kolejnej edycji 
konkursu.  

 W przypadku laureatów konkursu – do momentu wygaśnięcia celów rozliczeniowych i 
podatkowych związanych z wypłatą nagrody.  

f. Uczestnik posiada prawo do: żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, do przenoszenia danych. 



g. Uczestnik posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. 

h. Uczestnik posiada  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

i. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek 
uczestnictwa w Konkursie.  

j. Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 
k. Zgłoszenie powinno zawierać podpisaną przez biorącego udział w konkursie zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych przez organizatora 6 edycji Konkursu latawcowego „Halo Ziemia tyka…Jej 
wysokość Przyroda & Fantastyka” w celach związanych z realizacją tego Konkursu, zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
w sprawie 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 osobowych )   

l. Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne używanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku, jak i 
członków zespołu biorących udział w Konkursie Gdańskiego Archipelagu Kultury, będącego 
Organizatorem Konkursu. Wizerunek może być wykorzystywany na polach eksploatacji 
obejmujących: wprowadzenie do obrotu, użyczanie, rozpowszechnianie, publiczne 
udostępnianie, zwielokrotnienie dowolną techniką łączenie z tekstem, zamieszczanie w 
materiałach, publikacjach, raportach wydawanych przez Organizatora Konkursu lub z jego 
udziałem do celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych w związku z Konkursem. 

 

Informacje dotyczące konstrukcji latawca znajdziemy w: 
1. A. Nowak, Technika kl. II, Warszawa 2002 
2. U. Barff i J. Maier, Każde dziecko to potrafi, Warszawa 1995 
3. W. Diem, Najpiękniejsze latawce – budowa i pilotowanie, Warszawa 2002 

ORGANIZATOR: „Wyspa Skarbów” Gdańskiego Archipelagu Kultury 


