REGULAMIN KONKURSU
I. Postanowienia ogólne
§1.
Konkurs fotograficzny „Uczę się z Polonijką” został ogłoszony w celu zgromadzenia zdjęć
pokazujących, w jaki sposób uczniowie Polonijki uczą się w Polonijce Polonijnej Szkole
Podstawowej
oraz
ich
ekspozycji
na
Facebooku
pod
adresem:
https://www.facebook.com/szkolapolonijka oraz na stronie internetowej organizatora
https://polonijka.edu.pl/.
§2.
Organizatorem Konkursu jest koordynator projektu edukacyjnego „Polonijka – Polonijna
Szkoła Podstawowa” czyli Polonijny Zespół Placówek Oświatowych z siedzibą w Nowym
Targu pod adresem 34-400 Nowy Targ, os. Wincentego Witosa 28, wpisany do Rejestru
Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem 133257, prowadzony przez BW Edukacja
spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Krakowie pod
adresem 31-153 Kraków, ul Szlak 20/8, numer KRS: 0000583029, zwany dalej
Organizatorem.
II. Warunki uczestnictwa w Konkursie
§3.
Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku od 5 do 15 lat, którzy w roku
szkolnym 2018/2019 są uczniami Polonijki Polonijnej Szkoły Podstawowej.
§4.
Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie przez rodzica/opiekuna
prawnego/inną osobę Ucznia zdjęcia określonego w rozdziale III. Regulaminu (§6 – §9) na
adres: konkurs@polonijka.edu.pl. Pracę należy przesłać w terminie do dnia 17 września 2018
roku.
§5.
Wiadomość przesłana na adres: konkurs@polonijka.edu.pl, zgłaszająca pracę do Konkursu
powinna zawierać dane Uczestnika tj. imię, nazwisko, wiek, miejsce aktualnego
zamieszkania, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika oraz oświadczenie
Rodzica o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia
Konkursu (w tym na rozpowszechnienie wizerunku dziecka w celu ogłoszenia wyników
Konkursu na stronie internetowej Organizatora oraz na profilu facebookowym Organizatora)
o następującej treści:
Jako rodzic/opiekun prawny Uczestnika ...................... (imię i nazwisko dziecka), wyrażam
zgodę na przetwarzanie przez Polonijny Zespół Placówek Oświatowych z siedzibą w Nowym
Targu (dalej: PZPO) danych osobowych moich oraz dziecka w celu przeprowadzenia
konkursu „Uczę się z Polonijką” (dalej jako "Konkurs"), w tym na publikację wizerunku
dziecka w celu ogłoszenia wyników Konkursu na stronie internetowej organizatora
(https://polonijka.edu.pl/)
oraz
na
facebookowym
koncie
organizatora
(https://www.facebook.com/szkolapolonijka/). Zgoda ma charakter nieodpłatny, dotyczy
rozpowszechnienia wizerunku mojego dziecka na wskazanych wyżej stronach internetowych,
utrwalonego na fotografii cyfrowej przesłanej przeze mnie w ramach uczestnictwa
w Konkursie. Oświadczam jednocześnie, że zapoznałem/am się z informacjami
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o przetwarzaniu danych osobowych przez PZPO zamieszczonych wraz z ogłoszeniem
o Konkursie.
III. Wymagania dotyczące pracy Konkursowej:
§6.
Przedmiotem Konkursu jest wykonanie zdjęcia, które powinno przedstawiać ucznia
prezentującego, w jaki sposób uczy się w Polonijce Polonijnej Szkole Podstawowej.
§7.
Zdjęcia powinny zostać wysłane w formie elektronicznej na adres konkurs@polonijka.edu.pl,
• format pliku: jpg, jpeg lub png
• rozdzielczość: min. 2048x1536px (wysoka jakość)
W tytule wiadomości należy podać nazwę konkursu, w treści wiadomości elementy
wymienione powyżej, w § 5 Regulaminu konkursu.
§8.
Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 zdjęć.
§9.
Ważne! Jeżeli na zdjęciu zostaną wykorzystane symbole narodowe (godło, flaga), należy
traktować je z należytą czcią i szacunkiem, zgodnie z przepisami prawa oraz wielowiekową
tradycją.
IV. Ocena prac
§10.
Nadesłane prace zostaną ocenione przez trzyosobowe jury.
§11.
W ocenie prac nie przewiduje się ich kategoryzowania (nie będzie uwzględniany wiek
uczestnika), ponieważ zakłada się, że zdjęcie będzie wykonane przez osobę trzecią.
§12.
Ocena prac będzie polegała na wyborze najbardziej pomysłowego i oryginalnego wykonania
zadania konkursowego. Po dokonaniu oceny prac jury Konkursu wyłoni jego zwycięzcę.
§13.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 19 września 2018 roku.
§14.
Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu.
V. Nagroda dla zwycięzcy
§15.
Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę niespodziankę.
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VI. Licencja prawnoautorska na korzystanie z pracy konkursowej
§16.
Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie
do zgłaszanej pracy oraz, że praca nie jest obciążona roszczeniami lub prawami osób trzecich.
Uczestnik dokonując zgłoszenia udziela Organizatorowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji
na korzystanie z pracy konkursowej na terytorium Polski i całego Świata, początkowo na czas
oznaczony 5 lat, przy czym po upływie 5 lat umowa licencyjna przekształci się na zawartą
na czas nieoznaczony, a Użytkownikowi będzie przysługiwało prawo wypowiedzenia licencji
na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego. Licencja obejmuje następujące pola
eksploatacji: utrwalenie, zwielokrotnienie i opublikowanie pracy na stronie internetowej
Organizatora www.polonia.edu.pl oraz jego profilu na stronie www.facebook.com.
VII. Postanowienia końcowe
§17.
Organizator Konkursu może zmienić Regulamin po ogłoszeniu Konkursu jedynie na korzyść
Uczestników Konkursu, w tym wydłużyć termin przesyłania prac ustalony w § 4 Regulaminu.
Ogłoszenie o zmianie Regulaminu zostanie udostępnione w taki sam sposób, jak Regulamin.
§ 18.
Regulamin jest dostępny w sekretariacie Organizatora (ul. Szlak 20/8, 31-153 Kraków) oraz
na jego stronie internetowej (www.polonijka.edu.pl).
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