REGULAMIN KONKURSU AKWARYSTYCZNEGO
NA WYSTAWIE MIĘDZYNARODOWE DNI AKWARYSTYKI 2019

1. Postanowienia ogólne
1.1 Konkurs odbywa się podczas Międzynarodowych Dni Akwarystyki w dniach 18-19 maja
2019 roku (zwanych dalej MDA).
1.2 Organizatorami konkursu akwarystycznego są: Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW w
Warszawie, Kumak Shrimp oraz AKWARIUM.iNFO.pl zwani dalej „Organizatorami”.
1.3 Koordynatorem konkursu jest Rafał Kozera, zwany dalej „Koordynatorem”, wchodzący
również w skład sędziowski konkursu.
2. Uczestnicy
2.1 W konkursie może wziąć udział każdy wystawca prezentujący akwaria w czasie MDA.
2.2 Każdy z wystawców tj. osoba prywatna, stowarzyszenie, forum akwarystyczne, portal lub
firma (zwani dalej „Wystawcami”) mogą wystawić do konkursu dowolną ilość akwariów z
każdej kategorii.
2.3 W przypadku kiedy Wystawca posiada na swoim stoisku wiele zbiorników z różnych
kategorii, ma możliwość udziału z każdym z nich w konkursie.
2.4 Każdy z uczestników konkursu musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych
związanych z uczestnictwem w konkursie.
2.5 Osoby biorące udział w konkursie muszą mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność
do czynności prawnych.
2.6 W konkursie nie mogą brać udziału osoby małoletnie, osoby nie posiadające pełnej
zdolności do czynności prawnych, organizatorzy konkursu, jurorzy oraz osoby z ich
najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub
spowinowacone.
2.7 Przystąpienie do konkursu oznacza, że Uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego
regulaminu i akceptuje jego treść.
3. Kryteria oceny
3.1 Konkurs przeprowadzony jest w trzech kategoriach
 Akwarium BIOTOPOWE
 Akwarium OZDOBNE
 Akwarium MORSKIE
 Akwarium NANO

a) „Akwarium BIOTOPOWE” to kategoria obejmująca zbiorniki odwzorowujące naturalne
siedliska ryb.
b) „Akwarium OZDOBNE” to kategoria obejmująca zbiorniki słodkowodne, które służą do
pielęgnacji ryb i innych zwierząt wodnych oraz roślin bez wyszczególnienia na określone
gatunki czy regiony odwzorowujące dany biotop.
c) „Akwarium MORSKIE” to kategoria obejmująca wszystkie akwaria w których organizmy
wymagają zasolenia wody.
d) „Akwarium NANO” to kategoria obejmująca zbiorniki słodkowodne nie przekraczające 40 cm
długości.
3.2 Każdy z Wystawców może wystawić do konkursu wiele zbiorników z każdej kategorii.
3.3 Akwarium może zostać niedopuszczone do udziału w konkursie lub zostać
zdyskwalifikowane podczas jego trwania jeśli u zwierząt występują choroby lub sam
zbiornik akwariowy stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia zwierząt.
3.4 Każdy z sędziów oceni zbiornik, na przekazanej karcie zgłoszenia, stosując ocenę od 0 do
6, gdzie 0 stanowi najniższą ocenę, natomiast 6 najwyższą ocenę punktacji.
 Maksymalna ilość punktów do zdobycia przez uczestnika konkursu: 30
 Minimalna ilość punktów do zdobycia przez uczestnika konkursu: 0
3.5 Kategorie do oceny przez sędziów:
a) AKWARIUM BIOTOPOWE
 Odtworzenie naturalnego środowiska
 Ocena zwierząt i roślin zbiornika wraz z doborem
 Trudność wykonania zbiornika
 Ogólne wrażenia estetyczne
 Opis zbiornika
b) AKWARIUM OZDOBNE
 Ocena zwierząt i roślin zbiornika
 Kompozycja dekoracji i wrażenia estetyczne
 Innowacyjność
 Trudność wykonania zbiornika
 Opis zbiornika
c) AKWARIUM MORSKIE
 Ocena zwierząt zbiornika
 Kompozycja dekoracji i wrażenia estetyczne
 Innowacyjność
 Trudność wykonania zbiornika
 Opis zbiornika
d) AKWARIUM NANO
 Ocena zwierząt i roślin zbiornika
 Kompozycja dekoracji i wrażenia estetyczne
 Innowacyjność
 Trudność wykonania zbiornika
 Opis zbiornika

3.6 Oceny Sędziów będą wpisywane na arkusze ocen dostarczonych przez Koordynatora
Konkursu.
3.7 Po wypełnieniu ocen sędziowie są zobowiązani do przekazania kart z ocenami do
Koordynatora Konkursu, który jest odpowiedzialny za podliczenie uzyskanych przez każdy
zgłoszony zbiornik punktów.
4. Zgłoszenie
4.1 Zgłoszenie akwariów do konkursu odbywa się u koordynatora konkursu: Rafała Kozery,
który przy wystawcy oznaczy wskazane zbiorniki określoną kategorią
4.2 Ocena przynależności danego zbiornika do określonej kategorii konkursu należy do
Koordynatora.
4.3 Zbiorniki można zgłaszać do konkursu do 17 maja 2019 roku
5. Wyniki
5.1 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 18 maja 2019 roku na zakończeniu WDA.
5.2 Za wygraną w poszczególnych kryteriach konkursu wystawcom przysługują nagrody
ufundowane przez organizatora oraz sponsorów.
6. Nagrody
6.1 Wartość każdej z Nagród nie przekracza kwoty 760 (słownie: siedemset sześćdziesiąt)
złotych, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.), a więc są
one wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.
6.2 W każdej kategorii konkursu przewidziane są nagrody za I, II, III miejsce.
6.3 Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku:
 Niemożności nawiązania kontaktu ze zwycięzcą.
 Niedopełnienia warunków niniejszego Regulaminu.
 Niepełnoletności.
 Podszywania się pod inną osobę lub podanie nieprawdziwych lub fikcyjnych danych.
6.4 Nagrody przyznane w Konkursie zostaną przekazane do rąk własnych w czasie ogłaszania
wyników dnia 18 maja 2019r.
6.5 Każdy ze zwycięzców może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody lub
przekazać nagrodę osobom trzecim.
6.6 Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
6.7 Nagrody w Konkursie nie mogą być wymienione na gotówkę ani na inne nagrody
rzeczowe. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości
poszczególnych nagród.
7. Odpowiedzialność organizatora
7.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych podanych
przez Uczestników Konkursu.
7.2 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników
Konkursu, których działania są sprzeczne z prawem, jak również naruszających
Regulamin.

7.3 Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.

8. Przetwarzanie danych osobowych
8.1 Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu dokonania
czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
8.2 Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
8.3 Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania
oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, ale niezbędne w celu
wzięcia udziału w Konkursie.
8.4 W czasie konkursu Uczestnik dostarcza następujące dane:
a) Imię
b) Nazwisko
c) Nazwę stowarzyszenia, Forum Akwarystycznego, strony www lub firmy

9. Reklamacje
9.1 Reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń
Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na
adres: rafal.maciaszek@kumakshrimp.pl lub Koordynatorowi konkursu na adres
rafal.kozera@akwarium.info.pl
9.2 Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię,
nazwisko i dokładny adres email Uczestnika Konkursu jak również opis reklamowanego
zdarzenia.
9.3 Reklamacje i zgłoszenia będą rozpatrywane niezwłocznie i nie później niż w ciągu 14 dni
od dnia ich otrzymania przez Organizatora lub Koordynatora
9.4 Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora lub Koordynatora
drogą elektroniczną na adres email podany w składanej reklamacji.

10. Postanowienia końcowe
10.1 Regulamin konkursu będzie dostępny na stronach Wystawy pod adresem
http://www.aquariumshow.pl
10.2 Regulamin będzie dostępny na MDA u organizatora oraz Koordynatora konkursu.
10.3 Regulamin będzie dostępny na oficjalnej stronie Koordynatora konkursu
www.akwarium.info.pl
10.4 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym
Regulaminie.
10.5 Zmiany w Regulaminie Konkursu nie mogą naruszać praw nabytych przez każdego
Uczestników Konkursu, w tym również prawa do nagrody.

