REGULAMIN KONKURSU
“Podziękuj medykowi na pierwszej linii”

Rozdział I
Postanowienia ogólne
1.

Organizatorami Konkursu na prace graficzne, animacje, filmy i inne działania kreatywne w ramach projektu
“#cisneklate2020. Młodzieżowy projekt edukacji społeczeństwa z zakresu udzielania pierwszej pomocy na
terenie Wielkopolski” (zwanego dalej: „Konkursem”) jest Fundacja Rysy z siedzibą w Potaszach, gm.
Czerwonak, KRS 0000812830 (zwana dalej: „Organizatorem”.)

2.

Konkurs przeprowadzany jest w ramach projektu “#cisneklate2020. Młodzieżowy projekt edukacji
społeczeństwa z zakresu udzielania pierwszej pomocy na terenie Wielkopolski”, który sfinansowany został
ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Narodowego Instytutu Wolności.

3.

Konkurs adresowany jest do uczestników indywidualnych oraz 2-3 osobowych zespołów złożonych z
uczniów klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych (zwanych dalej „Uczestnikami”) w rozumieniu
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i
2248).

4. Celami Konkursu jest podziękowanie pracownikom ochrony zdrowia za ich ciężką pracę w czasie pandemii
koronawirusa, podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat zaangażowania pracowników
ochrony zdrowia w zwalczaniu epidemii koronawirusa oraz rozwijanie solidarności obywatelskiej i
międzypokoleniowej.
5.

Zawody Konkursu są jednostopniowe.

6. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: Kategoria I - dzieci i młodzież do 13 r.ż., Kategoria II młodzież powyżej 13 r.ż.
Rozdział II
Zasady udziału w Konkursie
1.

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

2.

Udział w Konkursie jest dobrowolny.

3. Konkurs odbywa się w terminie od 13 listopada 2020 roku do 27 listopada 2020 roku.
4. Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 listopada 2020 roku.
5.

Zgłoszenia Uczestników do Konkursu dokonuje rodzic dziecka lub Dyrektor Szkoły, jego zastępca lub
nauczyciel,

poprzez

przesłanie

do

czwartku

19

listopada

2020

cisneklate@fundacjarysy.pl informacji zawierających:
-

imiona i nazwiska Uczestników;

-

nauczyciela, pod którego opieką przygotowywane są prace konkursowe;

-

dane adresowe i kontaktowe szkoły,
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roku

na

adres

e-mail

-

skan lub zdjęcie podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego pisemnego oświadczenia o zgodzie na
udział Uczestnika w Konkursie i akceptacji Regulaminu Konkursu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych.

-

lista członków zespołu/zespołów jeśli uczniowie zdecydowali się wystartować w zespole.

6. W Konkursie można brać udział indywidualnie (Uczestnik Indywidualny) lub w zespołach 2- lub 3 osobowych (Zespół).
7. Uczestnik biorący udział indywidualnie nie może należeć równocześnie do innego zespołu.
8. Jeden zespół i jeden uczestnik indywidualny może wykonać jedną pracę konkursową.
9. Każda szkoła może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę uczniów.
10. Zadaniem Zespołów i Uczestników Indywidualnych jest stworzenie kreatywnego podziękowania dla
pracowników ochrony zdrowia zaangażowanych w walkę z pandemią koronawirusa i udostępnienia go w
internecie

(wraz

z

oznaczeniem

strony

organizatora

konkursu

@cisneklate

(https://www.facebook.com/cisneklate). Podziękowanie może być przygotowane w formie grafiki, filmu,
animacji lub innej pracy kreatywnej.
11. Każdy zespół lub uczestnik indywidualny tworzy pracę graficzną, animację, film lub inną pracę kreatywną,
publikuje ją w internecie i p
 rzesyła ją na adres cisneklate@fundacjarysy.pl do dnia 27 listopada 2020 r.
12. Opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele lub opiekunowie, którzy mogą pomóc Uczestnikom w realizacji
zadania konkursowego. Jeden nauczyciel/opiekun może wspierać kilku Uczestników.
13. Prace zawierające treści wulgarne lub uznane przez Organizatora za szkodzące dobremu imieniu służby
zdrowia, Organizatora lub partnerów Organizatora zostaną zdyskwalifikowane.
14. Nadesłane prace podlegają ocenie przez Komisję powołaną przez Organizatora.
15. Komisja do 30 listopada 2020 roku opublikuje i prześle uczestnikom wyniki konkursu.
16. Komisja wyłoni 3
 zwycięzców w Kategorii I i 3 zwycięzców w Kategorii II.
17. Werdykt komisji jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
18. Uczestnicy trzech zwycięskich zespołów nagrodzeni zostaną nagrodami rzeczowymi. Pula nagród
rzeczowych ma wartość 1500 zł, a ich podział ustali Komisja.
Rozdział III
Dane osobowe
1.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundacja Rysy z siedzibą w Potaszach, gm.
Czerwonak, KRS 0000812830. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach
przewidzianych w rozporządzeniu 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 (rozporządzenie ogólne o
ochronie danych osobowych).
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2.

Dane osobowe Uczestników będą gromadzone i przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia
Konkursu.

3.

Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane:

a. imię i nazwisko,
b. data urodzenia,
c.

klasa i szkoła, do której uczęszcza Uczestnik.

4. Od zwycięzców konkursu, w celu przyznania nagród, Organizator może gromadzić również następujące
dane:
a. adres do korespondencji,
5.

Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach
Konkursu.

6. Dane Uczestników konkursu będą przechowywane przez okres trwania Konkursu do momentu wyłonienia
zwycięzców i przekazania nagród.
7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Rozdział IV
Postanowienia końcowe
1.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.

2.

Praca konkursowa, która w jakikolwiek sposób łamie jeden z przepisów Regulaminu nie będzie brana pod
uwagę.

3.

Organizator ma prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu Konkursu.

4. Nadesłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi Konkursu
nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji na umieszczenie efektów pracy
uczestników w serwisach i publikacjach internetowych Organizatora Konkursu, wykonanie reprodukcji
prac oraz ich pokaz lub powielanie efektów pracy uczestników w materiałach promocyjnych i
edukacyjnych związanych z Konkursem oraz w innych publikacjach związanych z działalnością
Organizatora.
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