
Regulamin konkursu MSC Polska 
„Zostań strażnikiem mórz i oceanów” 

 
1. INFORMACJE OGÓLNE 

 
1. Organizatorem Konkursu ,,Morska lekcja MSC” (zwanego dalej: Konkursem) jest organizacja 

pozarządowa Marine Stewardship Council (dalej zwana: MSC Polska lub Organizatorem) z 
siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 34/24, 02-532 Warszawa. Siedziba główna organizacji 
Marine Stewardship Council znajduje się w Wielkiej Brytanii pod adresem Marine House, 1 
Snow Hill, EC1A 2DH Londyn. 

 
2. Fundatorem nagród jest organizacja pozarządowa Marine Stewardship Council oraz Miejski 

Ogród Zoologiczny w Łodzi. Konkurs jest finansowany wyłącznie ze środków własnych 
Fundatora i nie jest prowadzony w celach zarobkowych. 

 
3. W Konkursie mogą wziąć udział nauczyciele szkół podstawowych, szkół specjalnych oraz ich 

uczniowie, połączeni na potrzeby Konkursu w grupę. 
 
4. Grupę może tworzyć jeden nauczyciel i nie więcej niż 35 uczniów. 
 
5. Każda grupa może przesłać maksymalnie jedną Pracę konkursową.  
 
6. Z każdej szkoły podstawowej lub specjalnej może zostać przesłanych nieograniczona liczba 

Prac konkursowych. 
 
7. Konkurs trwa od 19.09.2022 do 25.11.2022 do godz. 12:00.  
 
8. Zadanie konkursowe składa się z dwóch części i polega na: 

I. zorganizowaniu przez nauczyciela lekcji na temat ochrony ekosystemów morskich  
w oparciu o materiały edukacyjne MSC (dostępne na stronie 
www.msc.org/pl/edukacja) 

II. oraz na przygotowaniu wraz z uczniami, na podstawie zorganizowanej lekcji,  pracy 
plastycznej na temat „Jak mogę chronić morza i oceany?”. 

 
9. Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim, skierowanym do wszystkich szkół podstawowych 

oraz specjalnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
10. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
 
11. Organizator powoła Komisję Konkursową, w której skład wejdzie trzech przedstawicieli 

Organizatora (dalej „Komisja Konkursowa”). Do zadań Komisji Konkursowej będzie należało 
stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz podejmowanie decyzji  
w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją 
niniejszego Regulaminu. 
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12. Nauczyciele, którzy do 14 października 2022r. do godz. 16:00 prześlą drogą elektroniczną 

wypełniony dodatkowy formularz, otrzymają bezpłatny zestaw materiałów edukacyjnych 
MSC do wykorzystania w trakcie zajęć. Materiały otrzyma pierwsze 1000 osób zgłoszonych 
przez Uczestników. O przyznaniu bezpłatnych materiałów decyduje kolejność zgłoszeń. 

 
 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 
1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie przez Nauczyciela (Uczestnika) do dnia 

25.11.2022 r. do godz. 12:00 drogą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego 
wraz ze zdjęciami (w maksymalnej liczbie 5) przygotowanej przez nauczyciela wraz z uczniami 
pracy konkursowej (dalej zwaną Pracą Konkursową). 

 
2. W Konkursie mogą wziąć udział Nauczyciele (zwani dalej „Uczestnikami”), którzy: 

a. ukończyli 18 lat;  
b. zamieszkują terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
c. na podstawie materiałów edukacyjnym MSC dostępnych na stronie organizacji MSC  

www.msc.org/pl/edukacja przeprowadzili przynajmniej jedną lekcję edukacyjną na 
temat ochrony ekosystemów morskich; 

d. do dnia 25.11.2022 r. do godz. 12:00 przesłali drogą elektroniczną wypełniony 
formularz zgłoszeniowy wraz ze zdjęciami (w maksymalnej liczbie 5) przygotowanej 
przez nauczyciela wraz z uczniami Pracy Konkursowej  

e. zaakceptowali postanowienia Regulaminu. 
 
3. Praca Konkursowa będzie efektem pracy wspólnej nauczyciela i grupy uczniów. 
 
4. Nauczyciel, zgłaszający grupę do udziału w Konkursie, jest zobowiązany przed dokonaniem 

zgłoszenia zapoznać uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) z niniejszym 
Regulaminem. 

 
5. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie jedną Pracę Konkursową. 
 
6. Zgłaszane Prace Konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną. 
 
7. Przesyłając Pracę Konkursową do Konkursu, Uczestnik oświadcza, iż opiekunowie prawni 

każdego z uczniów wyrazili w imieniu swoich podopiecznych zgodę na nieodpłatne korzystanie 
z pracy autorstwa/współautorstwa swojego podopiecznego, na potrzeby Konkursu, tj. do 
zgłoszenia Pracy Konkursowej, rozstrzygnięcia Konkursu i wyłonienia Zwycięzców oraz na 
rozpowszechnianie Pracy Konkursowej poprzez jej publikację na stronach internetowych, 
portalach społecznościowych oraz materiałach drukowanych Organizatora w ramach działań 
promujących Konkurs oraz w celach archiwalnych oraz wyrazili w imieniu swoich 
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podopiecznych zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Pracy Konkursowej, 
która go zawiera. 
 

 

 

8.  Formularz zgłoszeniowy i prace konkursowe Uczestników nadesłane po terminie, tj. po 
godzinie 12:00 dnia 25 listopada 2022 roku lub w  liczbie i w sposób inny niż określony  
w niniejszym Regulaminie lub przez podmioty, które nie spełniają wymagań niniejszego 
Regulaminu, nie będą podlegały ocenie.  

9.  Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu 
przez Uczestnika oraz rodziców (opiekunów prawnych) uczniów biorących udział w Konkursie 
oraz oznacza, że osoby te uważnie zapoznały się z treścią Regulaminu, akceptują Regulamin  
i wyrażają zgodę na jego postanowienia.   

 

3. NAGRODY 
 
1. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu Organizator powoła trzyosobowe 

jury. 
 
2. Spośród wszystkich nadesłanych Prac Konkursowych jury nagrodzi trzech Uczestników, 

którzy przygotowali najciekawsze według Jury prace (dalej zwanych: Zwycięzcami). 
 
3. W Konkursie przewidziano dla Zwycięzców nagrody. Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca 

są bilety wstępu do Orientarium w Łodzi oraz morskie eko-plecaczki MSC. Nagrodą za zajęcie 
drugiego i trzeciego miejsca są morskie eko-plecaczki MSC. Zwycięzcy otrzymają nagrody w 
liczbie odpowiadającej zgłoszonej w formularzu grupie konkursowej składającej się z 
nauczyciela oraz uczniów. W przypadku zajęcia pierwszego miejsca Organizator przewidział 
nagrody dla dodatkowego opiekuna. 

 
4. Bilety wstępu do Orientarium należy wykorzystać do 28 lutego 2023 r. Warunkiem 

skorzystania z biletów jest wcześniejsze zgłoszenie przyjazdu do Działu Edukacji Miejskiego 
Ogrodu Zoologicznego w Łodzi (tel. 42 632 75 79 wew. 706).   
 

5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 9 grudnia 2022 r. 
 
6. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie lub drogą elektroniczną 

na wskazany w formularzu zgłoszeniowym nr telefonu lub adres e-mail. 
 
7. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni na stronie: www.msc.org/pl/edukacja oraz na 

fanpage’u MSC Polska na platformie Facebook - ,,MSC Polska – chroń morza i oceany”.  
 
8. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje zamiana nagrody na jej pieniężną równowartość. 
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9. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo           

przekazania nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu. Komisja Konkursowa rozstrzyga, który 
z Uczestników Konkursu otrzyma nagrodę zgodnie z ustępem niniejszym. 

10. W związku z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 
26 lipca 1991 r. (t.j. z 2012 r. Dz.U. poz. 361 ze zm.) wartość wygranej w konkursie nie 
przekracza 2 000 zł, w związku z tym nie powstaje obowiązek odprowadzenia od niej podatku 
dochodowego od osób fizycznych. 

11. Nagroda zostanie wysłana pocztą na wskazany przez Zwycięzcę adres szkoły. 

 

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.  
 
2. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest pod adresem:   

http://www.msc.org/pl/edukacja oraz w siedzibie Organizatora. 
 

3. Uczestnik zgłaszając się do Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie Pracy Konkursowej do 
celów marketingowych Organizatora, a w szczególności na jej publikację na stronie 
internetowej i profilu Facebook organizacji pozarządowej MSC Polska oraz Miejskiego 
Ogrodu Zoologicznego w Łodzi.   

 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania 

przyczyny, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników. 
 
5. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na 

przetwarzanie przez Marine Stewardship Council (MSC) z siedzibą polskiego oddziału  
w Warszawie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby 
przeprowadzenia Konkursu zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych - Dz.U. z 2018 r. poz. 1000. Administratorem tych danych w rozumieniu 
obowiązujących przepisów jest Marine Stewardship Council (MSC Polska) z siedzibą  
w Warszawie, ul. Rakowiecka 34/24, 02-532 Warszawa. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych z realizacją Konkursu. Każdy Uczestnik 
ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Pismo z prośbą 
o usunięcie/zmianę danych powinno zostać wysłane na adres email polska@msc.org lub 
listem poleconym na adres Organizatora. Wszelkie dane osobowe zawarte w formularzu 
zgłoszeniowym podawane są przez Uczestników dobrowolnie. 
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6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania materiałów umieszczonych  
w formularzu zgłoszeniowym Uczestników w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej 
organizacji Marine Stewardship Council (MSC). 

 

  

 
7. Dane osobowe, o których mowa w ust. 5 powyżej, przechowywane będą przez okres  

3 (słownie: trzech) miesięcy od daty dostarczenia Zwycięzcy lub innemu Uczestnikowi 
Konkursu nagrody w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.  

 
8. Organizator oświadcza, że nie przekazuje zebranych danych osobowych, o których mowa  

w ust. 5 powyżej, poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
 
9. Podawane przez użytkownika dane osobowe, o których mowa w pkt. 5 powyżej, nie będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 
 
10. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

Organizatora Konkursu.  


