CEL OLIMPIADY
Głównym celem XX Olimpiady „Przyroda i historia powiatu elbląskiego” jest – podobnie jak w latach poprzednich – szeroko
rozumiana promocja walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych powiatu elbląskiego oraz popularyzacja wiedzy
o jego przyrodzie i historii.
CHARAKTER OLIMPIADY
XX Olimpiada ma charakter powiatowego konkursu, w którym wykorzystana będzie kreatywność, zainteresowania, uzdolnienia
uczniów, między innymi, plastyczno-techniczne, jak również umiejętność wyszukiwania przez dzieci i młodzież podstawowej
wiedzy niezbędnej do wykonania prac, których tematyka związana jest z elementami środowiska przyrodniczego, historią
regionu elbląskiego oraz z jego zasobami kulturowymi, historycznymi i krajobrazowymi.
XX Olimpiada „Przyroda i historia powiatu elbląskiego” w roku 2021 - ze względu na pandemię COVID-19 - ma inny charakter
niż w latach ubiegłych. Uczestnicy Olimpiady najważniejsze wydarzenia z historii regionu elbląskiego oraz jego kulturę
i przyrodę przedstawią jako projekty tematyczne lub w formie prac plastycznych. Mając na względzie bezpieczeństwo
uczestników organizator podjął decyzję, że nie odbędzie się turniej wiedzy. Zaproponowana formuła Olimpiady ma zapewnić
bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom.
ORGANIZATORZY OLIMPIADY. FUNDATORZY NAGRÓD. PATRONATY.
1. Organizatorami XX Olimpiady są Starostwo Powiatowe w Elblągu oraz Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu,
przy udziale dyrekcji szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych działających na terenie powiatu elbląskiego.
2. Fundatorem nagród dla laureatów XX Olimpiady są: Starostwo Powiatowe w Elblągu oraz sponsorzy zewnętrzni.
3. Olimpiadę objął Patronatem Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Olsztynie oraz LGD
Stowarzyszenie „Łączy nas Kanał Elbląski”.
UCZESTNICY OLIMPIADY
1. W XX Olimpiadzie mogą uczestniczyć:
1) uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych;
2) uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych;
3) uczniowie szkół ponadpodstawowych wszystkich typów (szkoły branżowe, technika i licea ogólnokształcące).
2. W rozgrywkach XX Olimpiady biorą udział uczniowie indywidualnie oraz 3-osobowe zespoły uczniów reprezentujące szkoły
podstawowe i szkoły ponadpodstawowe wszystkich typów.
3. Każda ze szkół podstawowych może wystawić po jednej reprezentacji liczącej 3 osoby w każdej kategorii, o której mowa
w ust. 1. pkt 1-2.
4. Każda ze szkół ponadpodstawowych może wystawić po dwie reprezentacje liczące 3 osoby każda w kategorii, o której
mowa w ust. 1. pkt 3.
5. O składzie osobowym drużyny decyduje dyrektor szkoły lub zespołu szkół, który typuje uczniów do udziału
w XX Olimpiadzie na podstawie ustalonych przez siebie kryteriów.
6. Warunkiem uczestnictwa w XX Olimpiadzie jest przesłanie do Organizatora formularza zgłoszeniowego zawierającego
imienną listę uczestników indywidualnych, jak i zespołów reprezentujących szkołę.
TERMINY PRZEPROWADZENIA OLIMPIADY
1. Formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, szkoła zobowiązana jest złożyć
za pośrednictwem poczty lub osobiście w Starostwie Powiatowym w Elblągu przy ul. Saperów 14A w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 30 kwietnia 2021 roku. Po upływie tego terminu lista uczestników XX Olimpiady zostanie ostatecznie
zamknięta, a kolejne zgłoszenia nie będą przyjmowane.
2. Prace konkursowe należy dostarczy organizatorowi w terminie do dnia 31 maja 2021 roku.
3. Komisja oceni dostarczone prace konkursowe oraz dokona wyboru najlepszych prac w terminie do dnia 09 czerwca
2021 roku.
4. O terminie, miejscu i formie podsumowania oraz ogłoszenia wyników XX Olimpiady uczestnicy zostaną poinformowani
do dnia 10 czerwca 2021 roku.
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA OLIMPIADY
1. XX Olimpiada zostanie przeprowadzona w następujących etapach:
1) pierwszy etap – dostarczenie prac konkursowych;
2) drugi etap – analiza dostarczonych prac konkursowych;
3) trzeci etap – wybór najlepszych prac konkursowych przez komisję konkursową;
4) czwarty etap – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.
2. Uczestnicy XX Olimpiady wykonują indywidualne oraz zespołowe prace konkursowe.
3. Jako indywidualne prace konkursowe uczestnicy XX Olimpiady wykonują:

1)
2)
3)
4.

5.

uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych: „Projekt zakładki papierowej do książki promującej florę lub faunę powiatu
elbląskiego”;
uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych: „Projekt zakładki „z magnesem” do książki promującej zabytki powiatu
elbląskiego”;
uczniowie szkół ponadpodstawowych: „Projekt kubka promującego zabytki powiatu elbląskiego”.

Jako zespołowe prace konkursowe uczestnicy XX Olimpiady wykonują:
1) drużyny uczniów klas IV-VI szkół podstawowych: „Projekt tablicy informacyjnej o wybranym gatunku fauny
lub flory występującym na terenie gminy, w której znajduje się szkoła, do której uczęszczają uczniowie”;
2) drużyny uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych: „Projekt wycieczki rowerowej lub pieszej po terenie gminy,
w której położona jest szkoła”;
3) drużyny uczniów szkół ponadpodstawowych: „Projekt kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej zabytków
architektury lub atrakcji przyrodniczych położonych na terenie powiatu elbląskiego, motywujący jednocześnie
mieszkańców, w różnym wieku, do aktywnego spędzania czasu wolnego”.
Prace konkursowe powinny spełniać następujące wymagania:
1) Projekt indywidualny (klasy IV-VI) - zakładka papierowa do książki:
a) Uczestnik konkursu ma do wykonania jedną zakładkę dowolną techniką płaską, np.: ołówek, kredka,
pastele, farby plakatowe, wycinanki, wyklejanki, origami, itp.), rodzaj materiału do wykonania zadania –
dowolny, np.: papier, sklejka, drewno itp.
b) Zakładka winna być dwustronna, na zakładce należy umieścić wybrany gatunek rośliny lub zwierzęcia.
c) Format zakładki nie może być większy niż 5 cm x 20 cm.
d) Zakładka nie powinna brudzić ani niszczyć książki – w przypadku wykonania prac ołówkiem lub kredką
wymagane jest odpowiednie jej zabezpieczenie.
2) Projekt indywidualny (klasy VII-VIII) - zakładka do książki z magnesem:
a) Uczestnik konkursu ma do wykonania projekt zakładki z wykorzystaniem wyłącznie grafiki
komputerowej.
b) Zakładka winna być dwustronna, składana; pola, gdzie planowane są magnesy winny być oznaczone
i pozostawione puste.
c) Wykonana zakładka winna być wydrukowana i dostarczona do Organizatora. Wersję elektroniczną
projektu należy przesłać na adres e-mail: gdawidziuk@powiat.elblag.pl
d) Format zakładki po rozłożeniu nie może być większy niż 5 cm x 20 cm.
5cm

Przykładowy szkic pomocniczy zakładki
magnes

8 cm

20 cm

linia zgięcia

magnes

12 cm

3) Projekt kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej zabytków architektury lub atrakcji przyrodniczych
położonych na terenie powiatu elbląskiego, powinien zawierać następujące informacje:
a) opis założeń i metod kampanii (tytuł kampanii, czas jej trwania, miejsce, charakter, przebieg itp.),
b) określenie grupy docelowej odbiorców i sposobów docierania do niej,
c) opis materiałów promocyjnych wykorzystanych w kampanii promocyjno-informacyjnej,

d) wskazanie i uzasadnienie, które elementy materiałów promocyjnych mogą być atrakcyjne i zachęcające
dla docelowych odbiorców.
Przykładowe formy materiałów promocyjno-informacyjnych do ewentualnego wykorzystania w projekcie
kampanii:
a) bilbord uliczny (w formacie A2),
b) plakat reklamowo-informacyjny (w formacie A2),
c) krótki filmik spełniający wymogi gatunkowe reklamy, wypowiedzi informacyjnej, dokumentu
lub reportażu filmowego,
d) ulotka informacyjno-reklamowa,
e) artykuł prasowy (na co najmniej 1800 znaków) w formie reklamy, informacji, wywiadu itp.,
o przemyślanej rozkładówce, najlepiej ilustrowany zdjęciami lub innymi obrazami,
f) plan spotkania promocyjnego,
g) krótki scenariusz spotkania promocyjnego z dziennikarzami, społecznością lokalną lub inną grupą osób,
w celu poinformowania o wydarzeniu i zachęcenia do uczestnictwa w nim.
Praca konkursowa powinna liczyć minimalnie 4 strony - maksymalnie 8 stron formatu A 4, nie licząc stron
ewentualnych załączników.
4) Projekt tablicy informacyjnej o wybranym gatunku fauny lub flory występującym na terenie gminy, w której
znajduje się szkoła, do której uczęszczają:
a) Wymiary projektowanej tablicy: 200 cm x 100 cm.
b) Na tablicy należy umieścić:
- tytuł tablicy,
- informacje o danym gatunku,
- zdjęcia lub rysunki, ewentualnie mapę.
5) Projekt wycieczki pieszej/rowerowej/objazdowej/ po dowolnie wybranej miejscowości lub części powiatu
elbląskiego, powinien zawierać następujące informacje:
a) wskazanie organizatora/organizatorów wycieczki,
b) cel wycieczki,
c) określenie grupy uczestników,
d) czas trwania wycieczki,
e) koszt wycieczki,
f) harmonogram wycieczki,
g) opis zwiedzanych miejsc w trakcie wycieczki,
h) materiały informacyjne i promocyjne dla uczestników wycieczki,
i) reklamę wycieczki (zachęcenie i jednocześnie zaproszenie do udziału w wycieczce).
Praca konkursowa powinna liczyć minimalnie 3 strony - maksymalnie 6 stron formatu A4, nie licząc stron
ewentualnych załączników.
ZASADY PUNKTACJI I USTALENIE WYNIKÓW OLIMPIADY
1. Klasyfikacji punktowej podlegają indywidualni uczestnicy oraz 3-osobowe zespoły uczniów reprezentujące szkoły
uczestniczące w XX Olimpiadzie.
2. Podstawą klasyfikacji indywidualnej jest suma zdobytych punktów (maksymalnie 60 punktów) za wykonanie
indywidualnych prac konkursowych uzyskanych za:
1) wykorzystanie i umiejętność łączenia ze sobą różnych technik plastycznych – max 10 pkt;
2) pomysłowość, różnorodność zastosowanych materiałów wykorzystanych do wykonania pracy – max 30 pkt;
3) oryginalność i estetyka wykonanej pracy – max 20 pkt.
3. Podstawą klasyfikacji 3-osobowych zespołów uczniów, w której mogą zespoły zdobyć maksymalnie 60 punktów, jest suma
punktów uzyskanych za:
1) wykonanie pracy konkursowej przez drużynę zgodnie z założeniami regulaminu XX Olimpiady – max 12 pkt;
2) wartość merytoryczną pracy konkursowej – max 30 pkt;
3) formę, atrakcyjność i estetykę wykonanej pracy konkursowej – max 18 pkt.
NAGRODY
1. Za uzyskanie trzech najlepszych indywidualnych i trzech najlepszych wyników punktowych 3-osobowych zespołów
uczniów, uczestnikom XX Olimpiady zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
2. Pozostali uczestnicy XX Olimpiady otrzymają wyróżnienia.
3. Nagrodą za najlepszą pracę 3-osobowego zespołu uczniów szkół ponadpodstawowych dotyczącego projektu kampanii
promocyjno-informacyjnej o tematyce związanej z zabytkami architektury lub atrakcji przyrodniczych położonych

4.

na terenie powiatu elbląskiego będzie przeprowadzenie całości lub części kampanii promocyjnej na zasadach ustalonych
przez organizatora.
Organizator przewiduje (w miarę możliwości finansowych) wykorzystanie nagrodzonych projektów zakładek i kubków,
jako gadżetów promujących powiat elbląski (wydrukowanie zakładek, zakup kubków z nadrukiem).

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
Informacje przydatne do wykonania prac konkursowych znajdują się między innymi w następujących źródłach:
1) „Powiat elbląski, przyroda i historia”. Praca zbiorowa pod redakcją A. Kotlińskiego, Wydawnictwo TEKST, Bydgoszcz 2000,
2) strona internetowa Powiatu Elbląskiego: http://www.powiat.elblag.pl - w zakładkach:
a) „miasta i gminy” – krótka charakterystyka miast i gmin Powiatu Elbląskiego,
b) „turystyka”, podzakładka „Mennonici” – historia Mennonitów, miejsca osiedlenia, opis typowych zabudowań, zabytki,
c) „turystyka”, podzakładka „informacje” – podstawowe informacje o turystyce w Powiecie.
3) na stronie internetowej Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej:
http://parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/wysoczyznyelblaskiej - w zakładkach:
a) „O Parku” – charakterystyka Parku, rzeźba terenu i hydrografia,
b) „Położenie” – opis Parku i rezerwatów,
c) „Publikacje do pobrania” – foldery: „Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej”, „Rezerwat Przyrody Buki Wysoczyzny
Elbląskiej”, „Rezerwat Przyrody Kadyński Las”, „Rezerwat Przyrody Dolina Stradanki”, „Rezerwat Przyrody Nowinka.
4) na stronie internetowej Kanału Elbląskiego: https://kanal-elblaski.pl - w zakładkach:
a) „Region” (podzakładki: „Kanał Elbląski”, „Historia Kanału Elbląskiego”, „Pochylnie Kanału Elbląskiego”) – ogólna
charakterystyka Kanału Elbląskiego,
b) „Jeziora”, podzakładka „Jezioro Drużno” – ogólna informacja o jeziorze Drużno.
5) na stronach internetowych:
a) Nadleśnictwa Elbląg (http://www.elblag.gdansk.lasy.gov.pl),
b) Nadleśnictwa Młynary (http://www.mlynary.olsztyn.lasy.gov.pl),
c) Nadleśnictwa Zaporowo (http://www.zaporowo.olsztyn.lasy.gov.pl),
informacje na powyższych stronach są dostępne (na każdej stronie) w zakładce „Nasza praca”, w podzakładce „Ochrona
przyrody” i dalej w podzakładkach: „Rezerwaty przyrody” – charakterystyka rezerwatów znajdujących się w granicach
Powiatu Elbląskiego, „Obszary chronionego krajobrazu” – nazwy OChK znajdujących się w granicach Powiatu Elbląskiego;
6) na stronie internetowej www. holland.org – treści dotyczące historii i zabytków.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie – w zakresie zmian terminów przeprowadzenia poszczególnych
etapów XX Olimpiady;
b) wykorzystania prac konkursowych do celów związanych z promocją powiatu elbląskiego. Autorzy prac konkursowych
przenoszą prawa autorskie na Organizatora na zasadzie określonej w pkt. 4 ppkt. c.
2. Uczestnictwo w XX Olimpiadzie możliwe jest jedynie pod warunkiem zapoznania się z „Klauzulą Informacyjną” dotyczącą
przetwarzania danych osobowych oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Starostwo Powiatowe
w Elblągu, reprezentowane przez Starostę Elbląskiego, stanowiących załącznik do formularza zgłoszeniowego.
3. Podpisane zgody uczestników należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego i przekazać do sekretariatu Starostwa
Powiatowego w Elblągu przy ul. Saperów 14 A, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2021 roku.
4. Częściami niniejszego regulaminu są:
a) „formularz zgłoszeniowy”, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu;
b) formularz „Zgody na przetwarzanie danych osobowych” wraz z „Klauzulą Informacyjną RODO”, stanowiący załącznik
nr 1 do formularza zgłoszeniowego;
c) formularz „Oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych i zezwoleniu na korzystanie z utworu (pracy
konkursowej)”.

Załącznik nr 1
do Regulaminu XX Olimpiady Przyroda
i historia powiatu elbląskiego

.....................................................
(miejscowość, data)

....................................................
(pieczęć szkoły)

Starostwo Powiatowe w Elblągu
Wydział Promocji Powiatu,
Edukacji, Kultury i Sportu
82-300 ELBLĄG
ul. Komeńskiego 40

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
....................................................................................................................................
(pełna nazwa szkoły, dokładny adres)

....................................................................................................................................
zgłasza do udziału w XX Olimpiadzie „Przyroda i historia powiatu elbląskiego” :
1) zespół (1) uczniów - dotyczy kategorii prac zespołowych - w następującym składzie:
Lp.

Imię

Nazwisko

Klasa

1
2
3
Opiekun zespołu (1) uczniów:
........................................................................................................................................
(imię i nazwisko opiekuna)

2) zespół (2) - dotyczy kategorii prac zespołowych - uczniów w następującym składzie:
Lp.

Imię

Nazwisko

Klasa

1
2
3

Opiekun zespołu (2) uczniów:
........................................................................................................................................
(imię i nazwisko opiekuna)

3) uczniów indywidulanych - dotyczy kategorii prac indywidulanych:
Lp.

Imię

Nazwisko

Klasa

Opiekun ucznia
(imię i nazwisko)

1
2
3
Opiekun uczniów wykonujących prace indywidualne:
........................................................................................................................................
(imię i nazwisko opiekuna)

....................................................
(podpis, pieczęć dyrektora szkoły)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)
1.

2.
3.

Na podstawie Art. 4 pkt 11 RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka* (dziecka,
którego jestem opiekunem prawnym) przez administratora danych - Starostwo Powiatowe w Elblągu reprezentowane
przez Starostę Elbląskiego, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg ,tel. 55 239 49 00, email: sekretariat@powiat.elblag.pl
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem(am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawie do cofnięcia zgody
na przetwarzanie danych.
……………………………………………………………………
(data i podpis upoważniającego**)

*niepotrzebne skreślić
**w imieniu dziecka niepełnoletniego: rodzic lub opiekun prawny dziecka

Załącznik nr 2
do Regulaminu XX Olimpiady „Przyroda i historia powiatu elbląskiego”
KLAUZULA INFORMACYJNA
(na podstawie artykułu 13 RODO)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (RODO), informujemy, że:
1.

Administratorem danych jest Starostwo Powiatowe w Elblągu reprezentowane przez Starostę Elbląskiego, ul. Saperów 14A, 82-300
Elbląg, tel. 55 239 49 00, email: starostaelblaski@powiat.elblag.pl
2. Celem zbierania danych jest uczestnictwo w organizowanym przez Starostę Elbląskiego konkursie: XX edycja OLIMPIADY PRZYRODA
I HISTORIA POWIATU ELBLĄSKIEGO.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji, obsługi zgłoszenia i przeprowadzenia konkursu.
W przypadku niepodania danych Państwa formularz zgłoszeniowy nie będzie brany pod uwagę w uczestnictwie
w konkursie: XX edycja OLIMPIADY PRZYRODA I HISTORIA POWIATU ELBLĄSKIEGO.
5. Państwa dane możemy przekazywać innym organom publicznym i podmiotom, przy czym dokonujemy tego wyłącznie
w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań. Państwa dane możemy przekazywać czasowo również podmiotom
przetwarzającym je w naszym imieniu, w tym podwykonawcom wspierających nas w realizacji naszych działań. Przetwarzanie Państwa
danych ujętych w systemach informatycznych powierzamy również podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam te systemy,
przy czym zakres przetwarzania ograniczony jest tylko i wyłącznie do zakresu związanego z realizacją zadań w tych systemach, takich jak
wdrożenie, naprawa, konserwacja tych systemów lub hosting danych. Państwa dane możemy przekazać również innym
administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu, takim jak podmioty prowadzące działalność pocztową, kurierską lub
płatniczą (banki), jednakże tylko w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń względem Państwa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia konkursu: XX edycja OLIMPIADY PRZYRODA
I HISTORIA POWIATU ELBLĄSKIEGO i przechowywane do czasu archiwizacji lub do ewentualnego odwołania zgody.
9. W przypadku chęci sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych
prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Starostwa Powiatowego w Elblągu.
10. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym: Inspektor Ochrony Danych Starostwo Powiatowe w Elblągu,
ul. Saperów 14A, tel.: 55 239 49 70, email: gdawidziuk.iod@powiat.elblag.pl
11. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo
wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

…………………………………………………………………………………….
[miejscowość, data]
…………………………………………………………………..
imię i nazwisko autora pracy

Oświadczenie
o przeniesieniu autorskich praw majątkowych i zezwoleniu na korzystanie z utworu (pracy konkursowej)
Przystępując do Regulaminu XX Olimpiady Przyroda i historia powiatu elbląskiego oświadczam, że zezwalam
Organizatorowi na nieodpłatne korzystanie z wykonanej pracy konkursowej:
1. Praca konkursowa, ani w części, ani w całości, nie może być udostępniona publicznie ani w inny sposób
rozpowszechniana przed datą przedstawienia na XX Olimpiadzie „Przyroda i historia powiatu elbląskiego”.
1.1. Organizator, zastrzega sobie prawo prezentacji i publicznego udostępnienia wszystkich lub wybranych prac
konkursowych podczas publicznej wystawy pokonkursowej, możliwość ich reprodukcji i publikacji za pomocą
dowolnej techniki (w tym techniki drukarskiej, reprograficznej i zapisu cyfrowego), użyczania, wytwarzania
w sposób opisany powyżej egzemplarzy pracy i ich rozpowszechniania w formie drukowanej lub cyfrowej,
a także w sieci Internet. W tym zakresie wszyscy Uczestnicy udzielają Organizatorowi bezpłatnej licencji
niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo. Uczestnicy wyrażają ponadto zgodę na dokonanie
niezbędnych modyfikacji (np. w zmianie formatu) związanych z publikacją prac konkursowych.
2.
Ustalenia pkt. 1.1. i 1.2. nie naruszą osobistego prawa autorskiego autorów prac.
3.
Uczestnik Olimpiady, którego praca konkursowa została nagrodzona przenosi na Organizatora bezpłatnie
autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej:
3.1. Z chwilą ogłoszenia wyników - na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką na jakimkolwiek nośniku, w dowolnej skali, na potrzeby
jakichkolwiek mediów, a w szczególności w postaci publikacji drukowanych, oraz wszystkich typach
nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
2) umieszczenie i wykorzystywanie w dowolnej skali lub części we wszelkich materiałach publikowanych
dla celów promocyjnych Organizatora lub podmiotu wskazanego przez Organizatora,
3) wprowadzanie w dowolnej części do Internetu i pamięci komputera, umieszczaniu i wykorzystywaniu
w ramach publikacji on-line,
4) wykorzystanie w utworach multimedialnych,
5) publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej przez
stacje naziemne, nadawane za pośrednictwem satelity i Internetu,
6) wykorzystanie w dowolnej części dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora
jego programów, audycji i publikacji.
3.2. Uczestnik Olimpiady oświadcza i gwarantuje, iż korzystanie przez Organizatora z pracy konkursowej,
nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.

……………………………………………………….……………………………………………………………………………………….
data i podpis rodzica/prawnego opiekuna autora pracy konkursowej (dotyczy ucznia do 18 lat)

………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….
data i podpis autora pracy konkursowej (dotyczy ucznia pełnoletniego - od 18 lat)

