REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Szlakiem obszarów zrewitalizowanych”

§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Rybnik prowadzony przez
Fundację Pracownia Jutr z siedzibą w Rybniku (44-200) przy ulicy Żużlowej 71, KRS: 0000452583, NIP:
627 273 48 77, REGON: 243195389.
2. Konkurs jest realizowany w ramach akcji „Organizacja wydarzeń dotyczących polityki spójności”
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z SPECIFIC AGREEMENT No. SI2.804976/2019
i Umową ramową o partnerstwie nr ED/UR/2018/14.
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.12.2019 r. i trwa do 14.02.2020 r.
§2 Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń klas VII i VIII ze szkół podstawowych w województwie
śląskim.
2. Praca plastyczne mają pokazywać zrealizowane i realizowane projekty w ramach polityki spójności,
dzięki którym udało się doprowadzić do społecznej i/lub gospodarczej rewitalizacji danego obszaru
województwa śląskiego z pespektywy danego ucznia (dofinansowane ze środków UE). Wykaz
zrealizowanych projektów jest dostępny na stronie: https://mapadotacji.gov.pl (należy wpisać w
wyszukiwarce, na wymienionej stronie, w rubryce „czego szukasz” hasło „rewitalizacja”, itp., a w
rubryce „województwo” wybrać opcję „śląskie”) oraz w zał. nr 2 Konkurs plastyczny – szlakiem
obszarów zrewitalizowanych.
3. Prace plastyczne w konkursie mogą być tworzone dowolną techniką artystyczną. Są wykonywane
indywidualnie.
4. Każdy uczestnik Konkursu wykonuje własnoręcznie, bez pomocy osób trzecich pracę wybranymi
przez siebie technikami plastycznymi (rysunek, malarstwo, kolaż, grafika, techniki mieszane) – dłuższy
bok pracy nie może przekraczać 42 cm. W konkursie nie jest dopuszczalna forma grafiki cyfrowej.
Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 prac plastycznych.
6. Każda praca powinna zawierać następujące informacje w niewidocznym miejscy (np. na odwrocie
pracy w prawym dolnym rogu) napisane DRUKOWANYMI DUŻYMI LITERAMI (najlepiej nadrukowane):
•
•
•
•
•

imię i nazwisko autora,
wiek autora
klasa, do której uczęszcza autor pracy
nazwę placówki (szkoły), do której uczęszcza autor pracy
nazwę konkursu

7. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, nie mogą stanowić w jakiejkolwiek swojej
części plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów. Prace niezgodne z
regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą brane pod uwagę.
8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie w transporcie
pocztowym nadesłanych prac.
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9. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną
zakwalifikowane do konkursu.
10. Prace konkursowe nie mogą być pracami, które w całości lub w części były publikowane w
którymkolwiek z mediów lub biorą udział w innych konkursach.
11. Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatną publikację w całości lub fragmentach swojej pracy w
publikacjach i na stronie internetowej, mediach społecznościowych organizatora. Laureaci konkursu
wyrażają zgodę na publikację pracy oraz danych osobowych na stronie i mediach społecznościowych
Organizatora (imię, nazwisko, klasa, szkoła).
12. Prace konkursowe należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct Rybnik, ul. Żużlowa 71, 44-200 Rybnik z dopiskiem „Konkurs plastyczny – Szlakiem
obszarów zrewitalizowanych” do dnia 14.02.2020 r.
13. Wraz z pracą konkursową należy złożyć formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu). Złożenie formularza jest niezbędne, aby praca konkursowa mogła wziąć udział w
konkursie. Formularz musi być podpisany przez opiekuna prawnego uczestnika konkursu.
14. Prace na Konkurs można nadsyłać indywidualnie lub grupowo (wszystkie prace z danej szkoły) – z
załącznikami podpisanymi przez opiekunów prawnych uczestników konkursu (uczniów). Poszczególne
prace muszą być wykonane indywidualnie przez uczniów.
15. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów wynikających z przygotowaniem pracy
konkursowej.
16. Udział w konkursie jest bezpłatny.
17. Przesłanie pracy konkursowej oraz formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją
regulaminu konkursu.
§3 Cel konkursu i tematyka prac
1. Cele konkursu
•
•
•
•

rozwijanie wiedzy z zakresu wpływu polityki spójności na Polskę wśród dzieci i młodzieży,
propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej wśród uczniów szkół podstawowych,
rozbudzanie twórczej inwencji dziecka oraz kształtowanie samodzielnego i twórczego
myślenia.
rozwijanie umiejętności prezentowania własnych obserwacji i przemyśleń w kontekście
wpływu Unii Europejskiej na Polskę i województwo śląskie.

2. Prace konkursowe mają pokazywać, reprezentować, wyrażać projekty polityki spójności dot. dzięki
którym udało się doprowadzić do społecznej i/lub gospodarczej rewitalizacji danego obszaru
województwa śląskiego z pespektywy danego ucznia (dofinansowane ze środków UE). Uczeń dowolnie
wybiera miejsce, projekt, który następie prezentuje w wybranej, dowolnej formie plastycznej.
§4 Zasady konkursu
1. Każdy uczeń ze szkoły podstawowej w województwie śląskim może zgłosić do konkursu maksymalnie
5 prac plastycznych.
2. Spośród nadesłanych prac jury wybierze 5 najlepszych prac – laureatów, którzy otrzymają nagrody.
Nagrodą w konkursie jest bon zakupowy o wartości 100,00 złotych.
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3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28.02.2020 roku. O wynikach konkursu laureaci zostaną
powiadomieni telefonicznie, a także pojawi się informacja na stronie internetowej organizatora.
4. Rozstrzygnięcia dokona jury składające się z pracowników Punktu Informacji Europejskiej Europe
Direct, w tym z co najmniej jednej osoby posiadającej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk
społecznych bądź politycznych.
5. Jurorzy oceniając nadesłane na konkurs prace będą brali pod uwagę: jakość wykonanych prac,
kompozycję, zgodność z tematem/celami konkursu, dobór materiałów, wyobraźnię twórczą oraz w
kontekście tematyki konkursu i całego projektu.
6. Nagrodzone i wyróżnione prace mogą zostać wykorzystane w tworzeniu publikacji - mapy „Podróż
ścieżką polityki spójności”.
§5 Ochrona danych osobowych
1. Opiekun prawny wyraża zgodę na udział i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, który zgłosił
pracę plastyczną na potrzeby konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności
ustawę z dnia 10 maja 2018 ( Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. z
1997, nr 133 poz. 883 z późn. zm.), której zapisy na mocy art. 175 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku
zostały utrzymane częściowo w mocy.
2. Opiekun prawny Uczestnika konkursu podaje swoje i swojego podopiecznego dane osobowe
dobrowolnie, ale odmówienie ich podania jest równoznaczne z brakiem możliwości uczestnictwa w
konkursie.
3. Opiekun prawny Uczestnika konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych Uczestnika Konkursu
przez organizatora w celach związanych z organizacją wydarzenia.
4. Na zasadach przewidzianych przepisami w/w ustawy o ochronie danych osobowych uczestnik
konkursu ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich
przetwarzania.
5. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w
konkursie.
§6 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku 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) – znanym RODO: Pracownia Jutr z siedzibą w Rybniku (44-200) przy
ulicy Żużlowej 71, KRS: 0000452583, NIP: 627 273 48 77, REGON: 243195389, tel. 794 396 449, e-mail:
kontakt@pracowniajutr.pl jako administrator danych informuje, że:
1. celem przetwarzania danych jest organizacja konkursu plastycznego pt. „Szlakiem obszarów
zrewitalizowanych” (w szczególności możliwość weryfikacji i możliwość kontaktu z uczestnikami
konkursu) oraz stworzenie publikacji w formie mapy „Podróż ścieżką polityki spójności” na podstawie
zebranego materiału,
2. podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 – to jest poniższa zgoda
opiekuna prawnego osoby, której dane dotyczą,
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3. dane będą przechowywane w okresie do 5 lat po zaakceptowaniu sprawozdania z realizacji projektu;
4. opiekunowi prawnemu przysługuje prawo żądania od Fundacji dostępu do danych osobowych
swoich i swojego podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych – zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych
osobowych;
5. opiekunowi prawnemu przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
podopiecznego i swoich w każdej chwili poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu zgody
na ręce przedstawiciela Fundacji przy czym wycofanie zgody nie przekreśla legalności przetwarzania
danych przed ich wycofaniem;
6. opiekunowi prawnemu uczestnika konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. instytucji publicznej odpowiedzialnej za ochronę praw i wolności osób, których dane
są przetwarzane Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) adres: Stawki 2, 00-193
Warszawa telefon: 22 860 70 86; 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału
w konkursie. Brak zgody na przetwarzanie danych oznacza brak możliwości wzięcia udziału w
konkursie.
§7 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie
zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej organizatora.
2. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.
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Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy do konkursu plastycznego „Szlakiem obszarów zrewitalizowanych”
Dane osobowe Uczestnika konkursu (Ucznia)1
Imię Uczestnika konkursu
Nazwisko Uczestnika konkursu
Adres zamieszkania
konkursu
Telefon kontaktowy

Uczestnika

Adres e-mail
Nazwa i adres szkoły, do której
uczęszcza
Klasa, do której uczęszcza Uczeń
Imię i nazwisko opiekuna prawnego
OŚWIADCZENIA
1.

2.

3.

Ja, niżej podpisana/y wyrażam zgodę na udział podopiecznego, wymienionego powyżej, do
uczestnictwa w konkursie plastycznym „Szlakiem obszarów zrewitalizowanych” oraz
zapoznałam/zapoznałem się z treścią Regulaminu konkursu, realizowanego w ramach akcji „Organizacja
wydarzeń dotyczących polityki spójności”.
Ja, niżej podpisana/y, oświadczam, że jestem opiekunem prawnym wymienionego powyżej uczestnika
konkursu i oświadczam, że jest on autorem i wyłącznym właścicielem przesłanych treści oraz że
przenoszę bezpłatnie na Organizatora Konkursu prawa autorskie i pokrewne do przesłanych treści, na
następujących polach eksploatacji: nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania treściami, a
w szczególności: publicznego wykorzystania treści, utrwalenia i zwielokrotnionego druku,
wykorzystywania w celach marketingowych, promocyjnych, reklamowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym dokumencie do
realizacji konkursu plastycznego „Szlakiem obszarów zrewitalizowanych” oraz bieżącego kontaktu w
związku z realizacją akcji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
oraz
zgodnie
z
Rozporządzeniem
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). – klauzula informacyjna znajduje się w regulaminie konkursu.

__________________________
(Miejscowość i data)

1

__________________________
(Czytelny podpis
Uczestnika konkursu

opiekuna

Formularz uzupełnia i podpisuje opiekun prawny Uczestnika Konkursu (ucznia).
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prawnego

