REGULAMIN KONKURSU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
„PODKARPACKIE - MOJE MIEJSCE NA ZIEMI”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorami Konkursu są:
Uniwersytet Rzeszowski - Instytut Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, zlokalizowany pod adresem:
Al. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów, zwany dalej Organizatorem
oraz
Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego zlokalizowany pod adresem:
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, zwany dalej Współorganizatorem.
2. Partnerami Konkursu są: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.
3.

Konkurs organizowany jest pod nazwą „Podkarpackie - moje miejsce na ziemi” dalej zwany Konkursem.

4. Konkurs rozpoczyna się dnia 21.09.2020 r., a kończy dnia 6.11.2020 r.
5. Zasady Konkursu zawarte są w niniejszym Regulaminie. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora,
Współorganizatora oraz na ich stronach internetowych: www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-spolecznych/instytuty/ins
oraz www.podkarpackie.pl.
6. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów szkół podstawowych z województwa podkarpackiego.
7. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym Regulaminie Konkursu.
8. Warunkiem udziału w Konkursie osób niepełnoletnich jest dołączenie do pracy konkursowej Formularza zgłoszeniowego
(załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu), wypełnionego i podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego. Wyrażenie
zgody na udział w Konkursie osoby niepełnoletniej przez rodzica lub opiekuna prawnego jest równoznaczne z akceptacją
zapisów niniejszego Regulaminu.
9. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
10. Prace konkursowe nie spełniające wymagań określonych w niniejszym Regulaminie, w tym niezgodne z celami Konkursu,
zostaną wyłączone z udziału w Konkursie.
11. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od
przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr
201,poz. 1540 z późn. zm.).

§ 2 Cele i przedmiot Konkursu
1. Celem Konkursu jest:
•

kształtowanie wiedzy na temat województwa podkarpackiego,

•

przyczynianie się do budowania, wśród młodych osób, tożsamości regionalnej i lokalnej;

•

zaangażowanie jak największej liczby szkół w podejmowanie wątków najnowszej historii województwa
podkarpackiego i lokalnych społeczności wchodzących w jego skład;

•

rozwijanie twórczej aktywności młodzieży oraz zdobycie nowych umiejętności,
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•

rozwijanie wyobraźni.

2.

Przedmiotem Konkursu jest stworzenie pracy konkursowej, której tematem przewodnim będzie „PODKARPACKIEmoje miejsce na ziemi”. Pracą konkursową może być:
•

prezentacja multimedialna,

•

pamiętnik,

•

poster,

•

film,

•

fotografia lub cykl fotografii,

•

blog,

•

komiks,

•

utwór literacki,

•

inne dzieło artystyczne.

§ 3 Wymagania dotyczące prac konkursowych
1.

Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną indywidualnie stworzoną pracę.

2.

Prace konkursowe muszą spełniać następujące wymagania:
a) do pracy konkursowej należy dołączyć następujące dane:
• tytuł pracy,
• imię, nazwisko, wiek autora,
• nazwa, adres szkoły, do której uczestnik uczęszcza.
b) do pracy konkursowej należy nadto dołączyć:
• wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz zgodę podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego (Załącznik 1).

§ 4 Zasady udziału w Konkursie
1.

Do udziału w Konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki Regulaminu.

2.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do Konkursu.

3.

Prace konkursowe wraz z wypełnionym i podpisanym Załącznikiem 1 należy przekazać do sekretariatu szkoły albo złożyć
osobiście lub przesłać pocztą w terminie do 6 listopada 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) do Uniwersytetu
Rzeszowskiego – Instytut Nauk Socjologicznych, Al. Tadeusza Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów, z dopiskiem: „Podkarpackie moje miejsce na ziemi”.

4.

Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych
uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą
ujawniane w toku Konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) Organizator Konkursu informuje uczestników Konkursu, że ich dane osobowe
będą przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika lub rodzica/opiekuna
prawnego nieletniego uczestnika Konkursu zgody. Każdy uczestnik lub rodzic/opiekun prawny ma prawo do wglądu do
swoich danych i ich poprawienia.

5.

Uczestnicy Konkursu lub opiekunowie wyrażając zgodę na udział w Konkursie automatycznie przekazują Organizatorom
Konkursu prawa autorskie i majątkowe do nadesłanej pracy konkursowej. Organizator działając na podstawie art. 921 § 3
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kodeksu cywilnego, nabywa pełne autorskie prawa majątkowe do nieodpłatnego i bezterminowego wykorzystania
nadesłanych prac konkursowych na wszystkich istniejących i przyszłych polach eksploatacji.
6.

Organizatorowi oraz współorganizatorowi przysługuje prawo rozpowszechniania nadesłanych prac konkursowych,
wprowadzania w nich zmian, w tym dokonywania skrótów, a także decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu
prac konkursowych oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z nadesłanych prac konkursowych.

7.

Przekazanie pracy konkursowej oznacza jednocześnie oświadczenie uczestnika, że nie narusza ona ani nie zagraża
naruszeniu praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich oraz, że
uczestnik ma zgodę osób, których wizerunki utrwalono w pracach na wykorzystanie tych wizerunków w celu udziału w
Konkursie. Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik.

§ 5 Nagrody
1.

2.

Prace konkursowe będą oceniane pod względem:
•

zgodności z zaproponowanymi w niniejszym Regulaminie tematami,

•

oryginalności,

•

samodzielności pracy,

•

kreatywności.

Prace konkursowe oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez przedstawicieli Organizatora i Współorganizatora
Konkursu.

3.

Komisja konkursowa przyzna następujące nagrody indywidualne:
a)

I miejsce,

b) II miejsce,
c) III miejsce,
Dodatkowo zostaną przyznane trzy wyróżnienia:
d) I wyróżnienie,

4.

e)

II wyróżnienie,

f)

III wyróżnienie,

Lista laureatów zostanie ogłoszona do 5 grudnia 2020 r. na stronach internetowych Organizatora oraz Współorganizatora:
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-spolecznych/instytuty/ins oraz www.podkarpackie.pl.

5.

Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową. Zwycięzca nie może zastrzec
szczególnych właściwości Nagrody. Organizator i Współorganizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady
nagród ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do producenta nagrody
lub sprzedawcy.

6.

Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

7.

Decyzje Komisji są ostateczne.

§ 6 Postanowienia końcowe
1.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści regulaminu w trakcie trwania Konkursu.
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2.

Uroczyste zakończenie Konkursu wraz z wręczeniem nagród odbędzie się nie później niż do 15 grudnia 2020 r. O dokładnej
dacie, godzinie i miejscu wręczenia nagród wszyscy laureaci lub ich opiekunowie zostaną powiadomieni w jeden z
następujących sposobów: listownie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail bądź za pośrednictwem szkoły.

3.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się z laureatami
Konkursu.

4.

Organizator i Współorganizator zastrzegają sobie prawo do publikowania wybranych prac lub ich elementów również w
materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach prasowych oraz w Internecie. Prawo to
organizator i współorganizator zastrzegają sobie na wszystkie przyszłe lata, tak, aby bez dodatkowych zezwoleń mógł
prezentować wybrane prace w przyszłych publikacjach drukowanych lub elektronicznych. W związku z publikacją
drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie.

5.

Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu.
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Załącznik 1
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NIELETNICH UCZESTNIKÓW
Wypełnioną tabelkę proszę dołączyć do pracy konkursowej. Praca konkursowa bez dołączonej wypełnionej prawidłowo tabelki
i zgody rodziców/opiekunów prawnych nie będzie dopuszczona do Konkursu.

K ONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
P ODKARPACKIE - MOJE MIEJSCE NA ZIEMI
1.

Imię i nazwisko autora pracy

2.

Data urodzenia

3.

Klasa

4.

Imię
Nazwisko
nauczyciela
(opiekuna artystycznego)

5.

Nazwa szkoły lub placówki oświatowej:

6.

Ulica i numer:

NUMER TELEFONU :

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Rodzic/
prawny

opiekun Imię i nazwisko

Tel. kontaktowy i adres email

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA UDZIAŁ DZIECKA
W KONKURSIE „PODKARPACKIE - MOJE MIEJSCE NA ZIEMI”.

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko):...............................................................................................................
w Konkursie „Podkarpackie - moje miejsce na ziemi”.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, klasy
i nazwy szkoły oraz miejscowości zamieszkania) w celach wynikających z organizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Organizatora Konkursu do promowania działań
wynikających z organizacji Konkursu i wręczenia nagród poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych (ustawa z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631, z późn. zm.).
4. Ponadto przekazuje autorskie prawa majątkowe do nieodpłatnego i bezterminowego wykorzystania pracy konkursowej
mojego dziecka na wszystkich istniejących i przyszłych polach eksploatacji.

.............................................

...............................................

Czytelny podpis

Miejscowość i data
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