
                                    
 

 

Regulamin Przystąpienia do Projektu  

 

Mieszkam nad Morzem. I co na to morze? 

 

Sopot, 13 listopad 2015  

 

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1.1. Głównym Organizatorem Projektu jest Sopockie Towarzystwo Naukowe przy współpracy 

z Sea for Society z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 55, 81-712 w 

Sopocie. 

1.2. Nagrodami dla zwycięzców konkursów są nagrody ufundowane w ramach projektu  

Sea for Society. 

1.3. Projekt jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i     

ponadgimnazjalnych. 

1.4. Przesłanie formularza zgłoszeniowego upływa 6 października 2015 roku. 

1.5. Przesłanie filmu upływa 12 października 2015 roku. 

1.6. Informacja o przyjęciu filmu upływa 20 października 2015 roku.  

1.7. Projekt zostanie zwieńczony konkursowym pokazem filmów 13 listopada 2015 roku w 

Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie. 

1.8. Aktualne informacje dotyczące Projektu „Mieszkam nad Morzem” dostępne są na   

stronach: http://todaywehave.com/ oraz http://stn.edu.pl/ 

1.9. Regulamin stanowi podstawę Projektu i określa prawa i obowiązki jego uczestników. 

 

II. CELE PROJEKTU 

 

2.1. Projekt Mieszkam nad Morzem. I co na to morze? jest częścią programu Sea for                 

       Society, którego celem jest edukacja uczniów na temat środowiska morskiego i   

       jego ochrony oraz zrównoważonego gospodarowania zasobami morskimi, a także   

       prezentacja możliwości twórczych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i   

       ponadgimnazjalnych zainteresowanych tematyką morza.  

2.2. Projekt Mieszkam nad Morzem. I co na to morze? ma formę przeznaczonej dla  

       uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mini-konferencji    

       naukowej i ma na celu umożliwienie uczniom zapoznania i oswojenia się z tą formą   

       komunikacji będącej istotną częścią pracy naukowej. 

2.3. Konkursowy pokaz filmów pozwoli na nabycie doświadczenia w prezentowaniu poprzez  

      przybliżenie wybranego przez siebie zagadnienia szerszej publiczności, jak również w  

      prowadzeniu dyskusji na jego temat, zarówno w czasie prezentacji filmu jak i w kuluarach.  

 

 

III. TEMATYKA PROJEKTU 

 

 3.1. Zapraszamy do nadsyłania 2-3 minutowych filmów, które nawiązywałyby do ogólnego  

        tematu Projektu Mieszkam nad Morzem. I co na to morze? Ponadto należy przygotować  

http://todaywehave.com/
http://stn.edu.pl/


       plakat promocyjny do każdego filmu. 

 

         

Przykładowe tematy prezentacji: 

 

 Podwodne składowiska broni chemicznej, – co na to morze? 

 Bioróżnorodność a gatunki inwazyjne, – co na to morze? 

 Budowa farm wiatrowych – co na to morze? 

 Znikająca plaża – co na to morze? 

 Plaża nie śmietnik, – co na to morze? 

 Wakacje nad morzem – co na to morze? 

 Zanieczyszczenia, ścieki – co na to morze? 

 

 

IV. TECHNIKA I PREZENACJA PRAC 

 

4.1. Filmy (szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne) mają być krótkimi, max. 2-3  

 minutowymi prezentacjami danego tematu. Uczestnik/cy w sposób popularnonaukowy i  

 zrozumiały dla niespecjalistów, przybliży uczestnikom konkursu wybrane przez siebie   

 zagadnienie.  

4.2. Technika wykonania plakatów, dowolna plastyczna, za wyjątkiem prac stworzonych z    

 wykorzystaniem materiałów nietrwałych (ryż, plastelina, cukier, kasza itp.). 

4.3. Format plakatów - nie większy niż 100x70 cm. 

4.4. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę. 

4.5. Pracę mogą być wykonane w grupie nie większej niż 3 uczniów. 

4.6. Prace plastyczne mają być opisane na odwrocie (imię i nazwisko autora/autorów, wiek,       

 dokładny adres szkoły lub placówki, ew. adres zamieszkania). 

4.7. Przesłane filmy muszą być opisane (imię i nazwisko autora/autorów, wiek, dokładny adres  

 szkoły lub placówki, ew. adres zamieszkania). 

 

 

V. UCZESTNICTWO W PROJEKTU 

 

5.1. Uczestnictwo w Projekcie jest nieodpłatne i dobrowolne.  

5.2. Uczestnictwo w Projekcie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień 

       Regulaminu. 

5.3. Przystąpienie do Projekcie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych   

       Uczestnika zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych  

        (Dz. U.  nr 133, poz. 883). 

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

6.1. Do projektu mogą przystąpić uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i    

       ponadgimnazjalnych. 

6.2. Uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do 18 roku życia 

       zgłaszają opiekunowie. 

6.3. W przypadku zgłoszenia się do projektu większej liczby osób niż pozwalają warunki,   

       jury przeprowadzi wstępną selekcję na podstawie nadesłanych materiałów. 

 

VII. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW 

  

7.1. Projekt ma formę jednoetapowego konkursu. 

7.2. Prace będą oceniane przez minimum trzy osobowe jury, w tym, co najmniej jedna osoba  



       będzie członkiem Sopockiego Towarzystwa Naukowego. 

 

VIII. NAGRODY 

 

8.1. Organizatorzy mają prawo do zmiany puli nagród i wyróżnień, jeżeli uznają, że 

poziom zgłoszonych do projektu prac jest bardzo wysoki. Organizatorzy mają również 

prawo do odstąpienia od części nagród, jeżeli uznają, że poziom zgłoszonych do konkursu 

prac jest niewystarczający.  

8.2. Decyzje podjęte przez Jury są niepodważalne i ostateczne. 

 

IX. ZGŁOSZENIA 

 

9.1. Uczestnik chcący wziąć udział w projekcie powinien w pierwszej kolejności powiadomić  

       organizatorów o chęci wzięcia udziału w projekcie, wypełnić kartę zgłoszeniową, która      

       znajduje się na stronie http://todaywehave.com/ i przesłać ją do 6 października 2015   

       roku. pocztą e-mailową na adres: biuro@todaywehave.com, w tytule: Mieszkam nad  

       Morzem. I co na to morze? 

 

       W zgłoszeniu powinny znaleźć się informacje: 

a) imię i nazwisko autora lub autorów (zaznaczyć osobę do kontaktu), wiek, telefon, adres 

mailowy 

b) placówka, adres, telefon 

c) w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz 

uczestników do 18 roku życia należy podać imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, 

pod kierunkiem, którego uczestnik przygotował pracę 

d) temat filmu  

9.3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niedopuszczenia zapisanej osoby bądź osób do 

       projektu, w przypadku, gdy prezentowane przez tę osobę treści zostaną uznane za  

       obraźliwe lub nieodpowiednie dla charakteru Projektu. 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

10.1. Filmy, plakaty muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nie 

         przedstawianymi na innych konkursach. 

10.2. Zgłoszenie filmu oraz plakatu oznacza jednocześnie, że zgłaszający pracę oświadcza, iż   

 nie narusza ona praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym osobistych i   

 majątkowych praw autorskich.  

10.3. Obecność autorów prac (lub liderów grup dla zgłoszeń grupowych) podczas Forum 

         w dniu 6 listopada 2015 jest obowiązkowa.. 

10.4. W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt mailowy   

 biuro@todaywehave.com 

10.5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

         Cywilnego. 
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