REGULAMIN

konkursu plastycznego
pt. „Zjednoczeni w różnorodności – tak różni, tacy sami”
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Ogłasza się konkurs plastyczny pt.: „Zjednoczeni w różnorodności – tak różni, tacy sami”,
zwany dalej „Konkursem”.
2. Konkurs jest organizowany w ramach realizacji projektu pn. „Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct – Warszawa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
3. Konkurs jest przeprowadzany oraz nadzorowany przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki
Rozwoju Urzędu miasta stołecznego Warszawy, zwane dalej „Organizatorem”.
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§ 2.
Cel i zasady Konkursu
Konkurs plastyczny poświęcony jest głównemu motto Unii Europejskiej „Zjednoczeni
w różnorodności”, które podkreśla europejskie wartości, wynikające z bogactwa kultur, tradycji
i języków oraz motywuje Europejczyków do wspólnego działania na rzecz pokoju i dobrobytu.
Celem konkursu jest rozwijanie europejskiej tożsamości wśród dzieci oraz otwartości na inne,
różne kultury, tradycje i zwyczaje. Prace plastyczne powinny przedstawiać wyobrażenia,
doświadczenia, a także obserwacje uczniów na temat pozytywnego oddziaływania
wielokulturowości na ich codzienne życie. Prace mogą nawiązywać tematycznie do jednej
z podstawowych wartości Unii Europejskiej np. solidarności, tolerancji lub pokoju i prezentować
korzyści, jakie czerpiemy z kulturowego bogactwa kultur, tradycji i zwyczajów.
Tematyka konkursu nawiązuje do nowego programu w dziedzinie polityki migracji - jednego z 10
priorytetów Komisji Europejskiej, pod przewodnictwem Jean-Claude’a Junckera.
Konkurs będzie miał charakter edukacyjny, a jego tematyka dotyczyć będzie wiedzy z zakresu
nauk społecznych oraz europeistyki.
Prace powinny być wykonane w formie rysunku lub malunku w jednej z następujących technik
plastycznych: kredki, pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki, grafika i mieć format A3,
w orientacji poziomej lub pionowej.
Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie te prace, które nie zostały uprzednio zgłoszone do
innego konkursu.
Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane uczestnikom.
Informacje na temat konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych: Urzędu m.st.
Warszawy, Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Urzędów Dzielnic oraz Przedstawicielstwa
Komisji Europejskiej w Polsce.

§ 3.
Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie uczniowie szkół podstawowych, zlokalizowanych na
terytorium m.st. Warszawy.
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2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie rodzin osób zatrudnionych przez Organizatora
lub z nim współpracujących.
3. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie jedną pracę.
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
1) złożenie pracy konkursowej w terminie do dnia 31 maja 2017 roku (decyduje data stempla
pocztowego);
2) podpisanie pracy imieniem i nazwiskiem autora oraz wskazanie wieku i klasy, na odwrocie
pracy;
3) dołączenie do pracy konkursowej formularza zgłoszeniowego z danymi uczestnika i szkoły,
którego wzór został określony w załączniku do niniejszego regulaminu;
4) przesłanie pracy pocztą na adres:
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa
ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa
z dopiskiem: Konkurs plastyczny – „Zjednoczeni w różnorodności – tak różni, tacy sami”.
5. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie pisemnej zgody rodziców/opiekunów
prawnych uczestnika na udział w Konkursie. Wzór stosownego oświadczenia znajduje się na
formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu. Wyrażenie zgody,
o której mowa w zdaniu wcześniejszym, jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień
Regulaminu Konkursu.
6. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem licencji na wykorzystanie prac
w celach promocyjnych Konkursu oraz Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa.
Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej 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 wprowadzania pracy do sieci
komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie projektu każdą techniką oraz
przesyłanie innym podmiotom współpracującym z Organizatorem.
7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu,
w szczególności w następujących przypadkach:
1) złamania postanowień Regulaminu, a w szczególności nie spełnienie warunków określonych
w § 3 ust. 4 Regulaminu,
2) niesamodzielnej pracy (plagiatu),
3) zachowań nieetycznych i sprzecznych z prawem,
4) podania nieprawdziwych lub niepełnych danych.
§ 4.
Ochrona danych osobowych
1. Wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych przez Organizatora, w zakresie opisanym w niniejszym Regulaminie w celu udziału
w Konkursie, przebiegu i promocji Konkursu oraz 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 realizacji, zgodnie z art. 2 w/w ustawy, zostaną
zanonimizowane. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo do wglądu do swoich danych, ich
poprawiania oraz sprzeciwu co od ich przetwarzania.
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2. Administratorem danych jest Prezydent m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5.
Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Konkursu i nie będą przekazywane
innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz
możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednak bez ich podania nie jest
możliwe uczestnictwo w Konkursie.
3. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jej brak
uniemożliwia udział w Konkursie.
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§ 5.
Komisja Konkursowa
W celu oceny nadesłanych prac zostanie powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
W skład Komisji Konkursowej wejdą członkowie wskazani przez Organizatora, będący
pracownikami Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy.
Zadaniem Komisji Konkursowej jest:
1) ocena nadesłanych prac pod względem formalnym oraz zakwalifikowanie nadesłanych prac
do udziału w Konkursie,
2) ocena prac zakwalifikowanych do udziału w Konkursie,
3) wybór 1 (słownie: jednej) zwycięskiej pracy i 3 (słownie: trzech) prac wyróżnionych, w każdej
z następujących kategorii:
a) klasy 0 - III szkoły podstawowej
b) klasy IV - VI szkoły podstawowej
Komisja Konkursowa oceniać będzie prace według następujących kryteriów:
1) estetyka wykonania pracy,
2) pomysłowość i oryginalność,
3) umiejętność ukazania wiedzy na temat specyfiki tematu Konkursu w swojej pracy.
§ 6.
Rozstrzygnięcie Konkursu
Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa wyłoni w terminie do dnia 7 czerwca 2017 roku
1 (słownie: jedną) zwycięską pracę wśród prac nadesłanych przez uczniów klas 0 – III oraz
1 (słownie: jedną) zwycięską pracę wśród prac nadesłanych przez uczniów klas IV – VI. Ponadto,
Komisja Konkursowa wyłoni po 3 (słownie: trzy) prace wyróżnione z każdej z dwóch kategorii
wiekowych.
Autorzy zwycięskich prac w każdej z kategorii otrzymają nagrody główne. Nagrodami głównymi (po
jednej dla zwycięzcy w każdej z kategorii) w konkursie są aparaty fotograficzne, których
jednostkowa wartość brutto nie przekroczy kwoty 760,00 zł.
Autorzy 3 wyróżnionych prac z każdej z dwóch kategorii wiekowych otrzymają zestaw
praktycznych, edukacyjno-informacyjnych materiałów promocyjnych, promujących projekt „Punkt
Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa”.
Laureaci konkursu oraz autorzy prac wyróżnionych otrzymają dyplomy.
Wszyscy uczestnicy konkursu, których prace zostały zakwalifikowane do udziału w konkursie
otrzymają „Podziękowania za udział w konkursie”.
Szkoły podstawowe, z których nadesłano min. 5 zakwalifikowanych do udziału w konkursie prac,
otrzymają „Podziękowania za udział w konkursie”.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Punktu Informacji Europejskiej Europe
Direct – Warszawa: http://europedirect.um.warszawa.pl
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8. O terminie i miejscu odbioru nagród Organizator poinformuje po dniu 9 czerwca 2017 roku poprzez
opublikowanie wyników konkursu na stronie internetowej oraz bezpośredni kontakt
z rodzicami lub opiekunami prawnymi autorów nagrodzonych w konkursie prac.
9. Osobą wyznaczoną do kontaktu, w związku z organizacją Konkursu, jest Pani Lidia Janicka,
Koordynator Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa, e-mail:
ljanicka@um.warszawa.pl, telefon kontaktowy: (22) 443-02-26.
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§ 7.
Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie możliwość przerwania lub zakończenia Konkursu, nie wręczając nagród.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie
Konkursu spowodowane działaniami siły wyższej lub okolicznościami niezależnymi od Organizatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na
wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz warunków Konkursu.
Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
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