REGULAMIN KONKURSU MILTIMEDIALNEGO
„ Odkryj miejsce, które wybrał Jezus …”

§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie
na prezentację multimedialną zwanym dalej „Konkursem” a także kryteria oceny prac konkursowych
i warunki nagradzania zwycięzców.
2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Pokolenie w Płocku, ul. Abp, A. J. Nowowiejskiego 2A,
tel. 24 261 28 30, kontakt@stanislaum.pl we współpracy z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w
Płocku zwani dalej „Organizatorem”.
§2.
CEL KONKURSU
1. Celem konkursu jest:
a. rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną,
b. rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów,
c. kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji,
d. motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych,
e. kształtowanie wrażliwości estetycznej,
f. popularyzacja wiedzy i świadomości z przesłaniem oraz formami kultu Miłosierdzia
Bożego,
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g. kształtowanie u uczniów chrześcijańskiej hierarchii wartości i postaw.
§3.
ZAKRES TERYTORIALNY I UCZESTNICY
1. Konkurs kierowany jest do uczniów klas VI-VIII Katolickiej Szkoły Podstawowej w Płocku.
§4.
PRACA KONKURSOWA
1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
a. temat pracy konkursowej – prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów z
zachowaniem szacunku dla tematyki Konkursu,
b. prezentacja powinna zawierać informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych,
c. praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora,
d. udziału w Konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach itp.
2. Do każdej pracy należy załączyć metryczkę, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu oraz Oświadczenie rodziców załącznik nr 2 regulaminu.
§5.
WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU
1. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne.
dobrowolne.
2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
3. Prace konkursowe należy przesyłać w terminie do dnia 11 grudnia 2020 roku na adres:
Fundacja „Pokolenie”
Konkurs Plastyczny
ul. Abp, A. J. Nowowiejskiego 2A
09 – 400 Płock
4. Prace konkursowe można składać w sekretariacie Katolickich Szkół Podstawowych w Płocku,
ul. Abp, A. J. Nowowiejskiego 2A.
5. W wypadku nadsyłania zgłoszeń i prac konkursowych przesyłką pocztową, kurierską o
zachowaniu terminów decyduje data stempla pocztowego.
6. Prace zostaną ocenione przez jury.
§7.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją najlepszych prac nastąpi do18 grudnia 2020 r.
Informacja o terminie, miejscu i czasie ogłoszenia wyników Konkursu zostanie zamieszczona na
stronie internetowej Organizatora.
§8.
NAGRODY W KONKURSIE
1. Laureaci Konkursu wezmą udział w uroczystości wręczenia nagród.
2. Laureaci trzech pierwszych miejsc i wyróżnień otrzymają nagrody rzeczowe.
3. W przypadku rezygnacji przez laureata z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do
przekazania nagrody innemu uczestnikowi Konkursu, który spełnił wszystkie
wymagania określone w niniejszym Regulaminie.
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4. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie
równowartości nagrody.
§9.
DANE OSOBOWE
1. Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:


przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia
Konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych,



nieodpłatną publikację (na stronie internetowej organizatora konkursu, mediach
społecznościowych organizatora) pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku (w
przypadku wyłonienia jako laureata, imienia i nazwiska oraz klasy, w ramach promocji
Konkursu oraz działalności Organizatora.

2. Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w Regulaminie skutkuje odrzuceniem
zgłoszonej pracy konkursowej. (załącznik nr 1 i 2).
§10.
OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z tym, że zmiany wchodzą
w życie po 7 dniach od daty zamieszczenia zmienionej treści Regulaminu na stronie internetowej
Organizatora.
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Załącznik 1
METRYCZKA
1.

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA:……………………………………………………..…..................

2. KLASA:…………………………………………………………………………………....................
3. IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO LUB OPIEKUNA PRAWNEGO:
................................................................................................................................................................
4. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA, POD KIERUNKIEM KTÓREGO ZOSTAŁA
WYKONANA PRACA ORAZ ADRES E–MAIL:
.........................................................……………………………………………………………………

4

Załącznik 2

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych uczniów biorących udział w konkursie
1. Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1000) wyrażam zgodę na przetwarzanie poniższych danych osobowych mojego dziecka:


Imię i nazwisko …………………………. …………………………….....,



uczeń klasy ……………… Katolickiej Szkoły Podstawowej w Płocku,



wizerunek dziecka w przypadku wyłonienia jako laureata konkursu

do celów związanych z jego udziałem w Konkursie plastycznym dla uczniów klas VI-VIII.

2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia.
3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie na stronie internetowej, mediach
społecznościowych organizatora konkursu pracy mojego dziecka.
…….…………………………………….
Data i podpis rodziców
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 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 (Dz. Urz. UE L 119/1, z 4 maja 2016 r.), zwanego
dalej RODO, informujemy, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Fundacja Pokolenie z siedzibą przy ul. abp. A. J. Nowowiejskiego 2A, email:kontakt@stanislaum.pl oraz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku
2) Podstawą przetwarzania danych jest pisemna zgoda przedstawiciela ustawowego uczestnika konkursu.
3) Podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym, aby uczeń mógł uczestniczyć w konkursie.
4) Dane zgromadzone w procesie organizacji konkursu będą przechowywane, nie dłużej niż 1 rok.
5) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą organy w zakresie nadanym im przez prawo uprawnień.
6) Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, a po ustaniu okresu ich przechowywania prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w
myśl obowiązujących przepisów,
7) Dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu,
8) Dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem
Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej,
9) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
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