REGULAMIN KONKURSU GRAFICZNEGO

„Z Erasmusem po doświadczenie”
§ 1.
Organizator
1. Organizatorem Konkursu „Z Erasmusem po doświadczenie!”, zwanego dalej
„Konkursem”, jest Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i
Zawodowego w Koninie, ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin, zwane dalej
„Organizatorem” we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w
ramach Regionalnego Punktu Informacyjnego FRSE.
2. Niniejszy regulamin reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa
i obowiązki Organizatora oraz uczestników Konkursu.
3. Konkurs organizowany jest z użyciem narzędzi internetowych: http://cwrkdizkonin.pl; https://www.facebook.com/cwrkdizkonin oraz adresów e-mail.
§2
Cel i zasięg konkursu
1. Celem Konkursu jest popularyzacja w przystępny i atrakcyjny sposób problematyki
związanej z programami i inicjatywami edukacyjnymi programu Erasmus+,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój zarządzanych przez Fundację
Rozwoju Systemu Edukacji.
2. Celem konkursu jest również zainteresowanie młodzieży szkolnej działalnością
artystyczną, poszerzanie ich pola zainteresowań, rozwijanie często ukrytych lub
nieuświadomionych talentów, docenianie najlepszych.
3. Konkurs
jest skierowany
do młodzieży
szkół
podstawowych
oraz
ponadpodstawowych z terenu miasta Konina oraz powiatów: konińskiego,
kolskiego, słupeckiego i tureckiego, zwanych dalej „Uczestnikami”.

§3
Zasady Konkursu

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 13 lat i spełnia
warunki
wymienione
w
§
2
pkt.
2
oraz
polubi
Fanpage
www.facebook.com/cwrkdizkonin
2. Konkurs trwa od dnia ogłoszenia do 31 października 2020 r.
3. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym
Regulaminem i jego akceptacją.
4. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

5. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym
Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania Uczestnikowi
nagrody w przypadku, gdy nie spełnił on wszystkich niezbędnych warunków
udziału w Konkursie lub nie wywiązał się z określonych terminów, a także w
przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach sprzecznych z
postanowieniami regulaminu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia wybranych prac
w ramach działań promocyjnych. Tak więc część nagrodzonych prac może być
opublikowana
na
stronie
http://cwrkdiz-konin.pl
i na Facebook’u lub prezentowana podczas wydarzeń, w których Organizator
będzie uczestniczył w przyszłości.
7. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przejściem praw majątkowych
autorskich na rzecz Organizatora, bez prawa do wynagrodzenia twórcy. Nie
ogranicza jednak autorskich praw osobistych, jako twórcy/autora pracy.
8. Każdy uczestnik Konkursu wraz ze zgłoszeniem wyraża zgodę na:
a. wzięcie udziału w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym
regulaminie;
b. przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych tj.
Organizatora;
c. zamieszczenie przez Organizatora wizerunku, dla potrzeb własnych oraz
podmiotów realizujących zadania związane z działalnością Organizatora w celu
promocji Konkursu;
d. opublikowanie na łamach strony internetowej oraz Facebooku i w
informacjach medialnych przez Organizatora danych Uczestników tj. imię i
nazwisko oraz nazwa szkoły.
9. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią klauzuli
informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
§4
Zgłoszenie uczestnictwa
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie zgłoszenia na adres e-mailowy
doradca2@cwrkdiz-konin.pl z danymi według wzoru wraz ze zgłaszaną do
konkursu grafiką:
imię i nazwisko ……………………………………………………………………………….
adres e-mail …………………………………………………………………………………..
nr telefonu …………………………………………………………………………………….
nazwa szkoły ………………………………………………………………………………….
klasa ……………………………………………………………………………………………..

*UWAGA!
2. Zgłoszenia przyjmowane są drogą e-mailową lub w siedzibie CWRKDIZ w Koninie
od dnia ogłoszenia do 31 października 2020 r.
3. Informacje o wynikach konkursu będą zamieszczane na stronie http://cwrkdizkonin.pl oraz na Facebook’u.

§5
Prace konkursowe
1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest przygotowanie pracy graficznej
prezentującej problematykę programu Erasmus+ z dowolnej perspektywy np.
uczestnika projektu, osoby zainteresowanej uczestnictwem lub obserwatora
programu.
2. Grafiki zostaną przygotowane w dowolnej technice:
 Prace graficzne – format papieru A4 max 20x28 cm lub w formie
komputerowej plików png lub jpg;
 Technika – dowolna technika graficzna: grafika cyfrowa, techniki
mieszane, techniki malarskie i rysunkowe.
Liczba zgłaszanych prac – maksymalnie 2 prace, przy czym każda praca
może mieć wyłącznie jednego autora.
Adresem kontaktowym z Organizatorem jest adres e-mail: doradca2@cwrkdizkonin.pl
§6
Ocena prac konkursowych i wręczenie nagród
1. Prace będą ocenione przez członków komisji konkursowej w trzyosobowym
składzie pracowników z Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i
Zawodowego w Koninie.
2. Za każdą wykonaną pracę członkowie komisji przyznają punkty z pomocą karty
oceny, która zawiera skalę punktową.
3. Zsumowane punkty wszystkich wykonanych prac będą decydować o uzyskanym
przez Uczestnika miejscu.
4. Decyzje członków komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
5. Komisja konkursowa nagrodzi trzy prace graficzne w dwóch kategoriach:
pierwszej - szkoła podstawowa i drugiej – szkoły ponadpodstawowe.
6. Organizator nie wyklucza przyznania wyróżnień dla pozostałych Uczestników,
nagrodzonych atrakcyjnymi gadżetami.

7. Organizator przewiduje w konkursie nagrody rzeczowe, które nie podlegają
wymianie na ekwiwalent pieniężny.
8. Informacja o podsumowaniu, ogłoszeniu wyników i terminie wręczenia nagród
zostanie opublikowana na stronie internetowej i Facebooku Organizatora do 10
listopada 2020 r.
9. Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo. Przekazanie nagród
odbędzie się w dwojakiej formie do wyboru – odbiór osobisty w siedzibie
Organizatora w Koninie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu lub drogą
pocztową/kurierską na wskazany przez uczestnika adres.
§7
Przetwarzanie danych osobowych
1. W związku z uczestnictwem w konkursie dojdzie do zbierania, wykorzystywania
oraz publikacji informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu art. 4 ust. 1
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej
RODO).
2. Administratorem danych osobowych jest Centrum Wsparcia Rzemiosła,
Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, ul. Sosnowa 14.
3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt
z inspektorem ochrony danych: e-mail: inspektor@osdidk.pl
4. W związku z uczestnictwem w konkursie oraz działaniami promocyjnymi
Organizatora, przetwarzane będą następujące dane osobowe:
a) imię i nazwisko Uczestnika konkursu;
b) klasa, do której uczęszcza Uczestnik i nazwa jego szkoły;
c) nr telefonu oraz e-mail
d) wizerunek uczestników Konkursu podczas wyłonienia zwycięzców i rozdania
nagród, zarejestrowany w postaci nagrania wideo oraz zdjęć, w celu jego
publikacji w Internecie – na stronie internetowej oraz na Fanpage’u w serwisie
Facebook Organizatora, a także na kanale Organizatora w serwisie YouTube.
7. Podstawą prawną (uzasadnieniem) stosowania powyższych informacji jest
niezbędność do realizacji tzw. przyrzeczenia publicznego, a więc niezbędność do
wywiązania się przez Organizatora z jego zadań określonych tym Regulaminem
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
8. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia
jakichkolwiek decyzji.

§8
Postanowienia końcowe
1. W kwestiach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym
regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie a także
do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz
niewyłonienia zwycięzcy.
3. W sprawach konkursu można kontaktować się z koordynatorem:
Przemysław Trawczyński tel. 601 49 86 34; e-mail: doradca2@cwrkdiz-konin.pl

