Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct – Wrocław
ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław
www.europedirect-wroclaw.pl
email: europedirect-wroclaw@europedirect-wroclaw.pl
tel. 71 72 37 351

Regulamin konkursu fotograficzno-językowego dla dzieci i młodzieży
ze szkół podstawowych i gimnazjów
z województwa dolnośląskiego
pt. „Europa na moim podwórku”

§1
Postanowienia ogólne
1. Ogłasza się konkurs fotograficzno-językowy „Europa na moim podwórku” zwany dalej „konkursem”.
2. Organizatorem konkursu jest Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct –Wrocław prowadzony
przez Centrum Edukacji i Badań Społecznych.

§2
Cel i zasady konkursu
1. Konkurs nawiązuje do obchodów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego, który przypada w
2018 roku.
2. Celem konkursu jest rozwinięcie wspólnej tożsamości europejskiej pośród dzieci i młodzieży szkół
podstawowych oraz gimnazjów przy jednoczesnym zaakcentowaniu różnorodności kultur, języków
i tradycji w Unii Europejskiej.
3. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów, które są zlokalizowane
na terenie województwa dolnośląskiego.
4. Konkurs obejmuje dwie kategorie wiekowe:
1) 9-12 lat (klasy IV-VI szkoły podstawowej) oraz
2) 13-16 lat (klasy VII-VIII szkoły podstawowej oraz klasy II-III gimnazjum).
5. Praca konkursowa składa się z dwóch elementów:
1) fotografii przedstawiającej walory miejscowości, z której pochodzi uczeń w taki sposób, aby
zachęcić osoby ją odwiedzające do lepszego poznania m.in. jej kultury, historii, tradycji,
języka, zwyczajów, a także
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2) pracy pisemnej, która ma stanowić opis do fotografii. Praca pisemna powinna być
opracowana w formie odpowiedzi na list otrzymany od kolegi z zagranicy (załącznik nr 1 dla
pierwszej kategorii wiekowej oraz załącznik nr 2 dla drugiej kategorii wiekowej). Praca
pisemna (min. 1 strona A4 jednak nie dłuższa niż 2 strony A4, czcionka Times New Roman
12, interlinia 1,15) powinna być w formie elektronicznej i zostać zapisana w formacie .doc,
.docx lub .pdf.
6. Praca konkursowa musi koncentrować się na wizualnym przedstawieniu i pisemnym
zaprezentowaniu materialnych (m.in. zabytki, dzieła architektury, dzieła sztuki lub nauki, obiekty
lub przedmioty stworzone przez człowieka), niematerialnych (m.in. tradycja, obrzędy, przekazy,
wiedza i umiejętności praktyczne, rzemiosło, przepisy kulinarne), naturalnych (m.in. środowisko
naturalne, flora, fauna) lub cyfrowych (zasoby utworzone w formie cyfrowej lub przetworzone na
formę cyfrową w celu ich zachowania) elementów dziedzictwa kulturowego, które w dowolnej
formie powiązane są z miejscowością ucznia mieszczącą się na terytorium województwa
dolnośląskiego.

§3
Zasady uczestnictwa w konkursie
1. Uczestnikiem konkursu może być uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjum, które swoją siedzibę
ma na terenie województwa dolnośląskiego.
2. Uczestnikami konkursu nie mogą być członkowie rodzin osób zatrudnionych przez Organizatora.
3. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie jedną pracę konkursową.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
1) przesłanie w formie elektronicznej pracy konkursowej:
a) fotografii nie mniejszej niż w rozmiarze A4 (minimalna rozdzielczość 1920x1080
pikseli, 300 dpi) w formacie .jpg oraz
b) pracy pisemnej w formacie .doc, .docx lub .pdf
do dnia 15 czerwca 2018 r. na adres mailowy: europedirect-wroclaw@europedirectwroclaw.pl (tytuł e-maila: Konkurs fotograficzno-językowy „Europa na moim podwórku”);
2) dołączenie do pracy konkursowej wypełnionego przez rodzica/opiekuna prawnego
formularza zgłoszeniowego, którego wzór został określony w załączniku nr 3 niniejszego
regulaminu.
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5. Ponadto warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wyrażenie pisemnej zgody rodzica/opiekuna
prawnego, która jest równoznaczna z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem licencji na wykorzystanie prac w
celach promocyjnych konkursu oraz Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Wrocław.
Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczone terytorialnie i czasowo
licencji na publiczne udostępnianie pracy przez Organizatora, w szczególności na potrzeby realizacji
i promocji konkursu, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia pracy lub
realizacji konkursu, w tym w szczególności na udostępnienie pracy w Internecie, wielokrotne
utrwalanie i zwielokrotnianie projektu każdą techniką oraz przesłanie innym podmiotom
współpracującym z Organizatorem.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z konkursu w szczególności
w przypadku:
1) złamania regulaminu,
2) niesamodzielnej pracy (plagiatu),
3) zachowań nieetycznych i sprzecznych z prawem,
4) podania nieprawdziwych lub niepełnych danych.

§4
Ochrona danych osobowych
1. Wypełniając wypełniony formularz zgłoszeniowy, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych oraz przez Organizatora w zakresie opisanym w niniejszym regulaminie oraz w celu
ewentualnego umieszczenia danych osobowych na liście zwycięzców konkursu zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn.
zm.). Powyższe dane zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby udziału w konkursie i po jego
realizacji, zgodnie z art. 2 w/w ustawy, zostaną zanonimizowane. Każdy uczestnik konkursu ma
prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz sprzeciwu co do ich przetwarzania.
2. Administratorem danych jest Centrum Edukacji i Badań Społecznych. Dane osobowe są
przetwarzane włącznie w celu realizacji konkursu i nie będą przekazywane innym odbiorcom.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych oraz możliwość ich
poprawienia.
3. Brak udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi udział w konkursie.
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§5
Komisja konkursowa
1. W celu oceny nadesłanych prac zostanie powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
2. W skład Komisji Konkursowe wejdą przedstawiciele organizacji działających w obszarze kultury,
w tym zawodowi fotografowie, a także inni członkowie wskazani przez Organizatora.
3. Zadaniem Komisji Konkursowej jest:
1) ocena nadesłanych prac konkursowych pod względem formalnym,
2) ocena prac zakwalifikowanych do udziału w konkursie,
3) wybór najlepszych prac w każdej z dwóch kategorii wiekowych.
4. Komisja Konkursowa będzie oceniać prace konkursowe wg wskazanych kryteriów:
1) pomysłowość i oryginalność przedstawienia tematu,
2) umiejętność ukazania wiedzy na temat specyfiki swojej miejscowości.

§6
Rozstrzygnięcie konkursu
1. Spośród zakwalifikowanych prac do udziału w konkursie, Komisja Konkursowa wyłoni w terminie do
30 czerwca 2018 roku po jednej zwycięskiej pracy z każdej kategorii wiekowej. Ponadto Komisja
Konkursowa wyłoni po dwie wyróżnione prace z każdej kategorii wiekowej.
2. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrodę, którą będzie tablet. Wartość jednostkowa nagrody brutto
nie przekroczy kwoty 450 zł.
Autorzy prac wyróżnionych otrzymają nagrodę, którą będzie gra planszowa wybrana przez
Organizatora. Wartość jednostkowa brutto nagrody nie przekroczy 100 zł.
Wszyscy laureaci konkursu (tj. autorzy prac zwycięskich oraz wyróżnionych) otrzymają zestaw
gadżetów Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Wrocław.
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Punktu Informacji Europejskie Europe
Direct-Wrocław: http://www.europedirect-wroclaw.pl oraz na profilu na Facebooku:
https://www.facebook.com/EDWroclaw.
4. Z rodzicami/opiekunami prawnymi laureatów Organizator skontaktuje się także telefonicznie.
5. O terminie i miejscu odbioru nagród Organizator poinformuje po dniu 30 czerwca 2018 roku.
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§7
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia, przerwania oraz modyfikacji konkursu przed
czasem jego zakończenia, nie wręczając nagród.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie
konkursu spowodowane działaniami sił wyższych oraz przyczynami nie leżącymi po jego stronie lub
okolicznościami, za które odpowiedzialności nie ponosi lub których nie można uniknąć bez
poniesienia dodatkowych kosztów.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na
wypełnienie warunków uczestnictwa w konkursie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
5. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach dotacji dla punktów informacji publicznej
"Sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct" w latach 2018-2020.

