REGULAMIN KONKURSU
NO PROMIL - NO PROBLEM 2018
- konkurs indywidualny -

I. ORGANIZATORZY

§1

1. Konkurs został ogłoszony w ramach kampanii społecznej „NO PROMIL
- NO PROBLEM”.
2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
Solny Gwarek.
3. Partnerzy: Gmina Wieliczka, Instytut Rozwoju Społecznego.
4. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Narodowego
Instytutu Wolności.

II. CELE KONKURSU

§2

Głównym celem kampanii społecznej „NO PROMIL - NO PROBLEM” 2018
jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób pod wpływem
środków psychoaktywnych za kierownicą oraz zmiana społecznego
nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie postawy
krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza wątpliwości
co do stanu trzeźwości.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

§3

1. Konkurs adresowany jest do uczniów, ze szkół wszystkich typów i
poziomów edukacyjnych z gmin Małopolski, biorących udział w kampanii
społecznej „NO PROMIL - NO PROBLEM”
2. Udział w konkursie polega na wykonaniu pracy zgodnej z celami
konkursu,
w formie wybranej przez autora (spośród podanych w pkt. V).
3. Jeden twórca może nadesłać na konkurs więcej niż jedną pracę.
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia
nadsyłanych prac, powstałe w wyniku transportu pocztowego, stąd zaleca
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się stosowne ich opakowanie. Materiały przesłane na konkurs są
przesyłane na koszt i ryzyko własne uczestnika
i nie podlegają zwrotowi.
5. Każda praca powinna być trwale opisana w następujący sposób: imię i
nazwisko autora, gmina, szkoła oraz wiek i klasa, a także dane
kontaktowe koordynatora.
UWAGA. Do pracy należy dołączyć metryczkę konkursową, zgodę
rodziców, oświadczenie RODO – ZAŁĄCZNIK do Regulaminu.
6. Zgłoszenia niekompletne i nieczytelne nie będą oceniane.
7. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie
wcześniej niepublikowanymi i nie przedstawianymi na innych
konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem
deklaracji o tych faktach.
§4
IV. TEMAT PRAC KONKURSOWYCH
Tematem konkursu jest przedstawienie przykładu ODPOWIEDZIALNEGO
zachowania, w tym odpowiedzialnego zachowania jako kierowca, pasażer
lub świadek. Autor pracy powinien na ten temat porozmawiać z
rodzicami
dziadkami, kuzynami lub sąsiadami, a następnie
opowiedzieć/narysować/nagrać/sfilmować lub przedstawić w inny,
wybrany przez siebie sposób USŁYSZANĄ HISTORIĘ.
§5
V. FORMY PRAC KONKURSOWYCH
Autor wybiera formę, spośród przedstawionych poniżej:
1. Literacka: np.: opowiadanie, reportaż, wywiad, wiersz, pamiętnik, list,
esej, opis wydarzeń na podstawie relacji przekazanych przez bliskich,
przyjaciół, znajomych itp. Prace mogą być wzbogacone ilustracjami i
zdjęciami.
2. Multimedialna np.: prezentacja, film, wywiad, nagranie audycji
radiowej,
słuchowiska, piosenki, hymnu,
stworzenie albumu
multimedialnego – technika dowolna. Praca multimedialna powinna być
wykonana techniką umożliwiającą jej odtworzenie na standardowym
komputerze,
przy użyciu powszechnie dostępnego, bezpłatnego
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oprogramowania. Rozmiar pracy nie może przekraczać 700 MB, a czas jej
odtwarzania 5 minut.
3. Plastyczno-techniczna: np.: album, gazetka, projekt plakatu, komiks,
instalacja przestrzenna itp. Technika plastyczna dowolna (farba, tusz,
kredka, batik, witraż, collage, wyklejanie, techniki własne).

VI. TERMINY

§6

1. Prace należy nadesłać w terminie do 29 listopada 2018 r. (decyduje
data stempla pocztowego), na adres: Stowarzyszenie Inicjatyw
Społecznych Solny Gwarek, ul. Pocztowa 1, 32-020 Wieliczka.
2. Ogłoszenie wyników na stronie www.bezpromilowo.pl do dnia 20
grudnia 2018 r.
§7
VII. OCENA PRAC KONKURSOWYCH
Praca powinna być wykonana osobiście i według własnego pomysłu, przy
twórczym wykorzystaniu zebranych od dziadków lub rodziców
informacji. Nie może być skopiowana z internetu, innej pracy literackiej,
multimedialnej lub plastycznej, książki itp. Nie można w pracach używać
loga innych kampanii.
Prace oceniane będą pod kątem:
1. twórczego i oryginalnego podejścia do tematu,
2. atrakcyjności formy przekazu,
3. zgodności z tematem,
4. trafnego wykorzystania wymaganych źródeł informacji,
5. walorów estetycznych.

VIII. NAGRODY

§8

1. Ogólna wartość nagród wynosi 5 000 zł.
2. Laureatami konkursu zostaną osoby z 3 poziomów edukacyjnych
wskazane przez Komisję Konkursową.
3. Przewidziane są również wyróżnienia w postaci gadżetów
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kampanijnych oraz książki i dyplomy.
4. Komisja zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
5. Planuje się publikację najlepszych prac m.in. na stronie internetowej
www.bezpromilowo.pl.
6. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną oraz
nie przechodzą na inne osoby.
7. Nauczyciele, którzy wezmą udział w organizacji konkursu w swoich
szkołach, otrzymają odpowiednie zaświadczenie.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§9

1. Informacje o ogłoszeniu konkursu upowszechniają Ambasadorzy
Kampanii.
2. Informacje o laureatach oraz nagrody, przesłane będą do
AMBASADORÓW kampanii w gminach.
3. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.bezpromilowo.pl
4. Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością
organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji (w części lub
w całości). Każdy biorący udział w konkursie, nadsyłając prace
konkursową, wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych
osobowych w celach publikacji listy laureatów oraz podania autorstwa
pracy konkursowej.
5. Każdy biorący udział w konkursie, nadsyłając pracę konkursową,
akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie
zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

REGULAMIN KONKURSU NO PROMIL - NO PROBLEM 2018

str. 5

Załącznik do Regulaminu
część A
KARTA ZGŁOSZENIOWA KONKURSU
NO PROMIL- NO PROBLEM 2018
- konkurs indywidualny -

Gmina

adres szkoły

imię i nazwisko koordynatora szkolnego

e-mail koordynatora

telefon kontaktowy koordynatora

tytuł pracy nadesłanej na konkurs

imię i nazwisko autora pracy

wiek

klasa
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Oświadczenia Autora zgłaszanej pracy:
1. Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej pracy konkursowej oraz, że
nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących
przepisów prawa.
2. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu
Konkursu.
3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na prezentację pracy na wystawie
pokonkursowej oraz na publikowanie i powielanie jej w całości lub
fragmentach w materiałach związanych z konkursem i wystawą oraz inne
wykorzystanie przez organizatora i partnerów, w tym na stronach
internetowych.

podpis autora

podpis rodziców/opiekunów prawnych

część B
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka,
…....................................................................................…............................................................. zawartych
w metryczce konkursowej dla potrzeb niezbędnych do wyłonienia prac
wyróżnionych i nagrodzonych.
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, iż wyrażenie zgodny
na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi
warunek uczestniczenia w konkursie

miejscowość, data

podpis
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INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
NA PODSTAWIE ZGODY OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informuję, iż:
- podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi dobrowolne
wyrażenie zgodny tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
- dane osobowe przetwarzane będą w celu wyłonienia prac
wyróżnionych i nagrodzonych brak zgody na przetwarzanie danych
osobowych będzie skutkował niemożnością uczestniczenia w konkursie,
- podane dane osobowe będą przechowywane przez do czasu wyłonienia
zwycięzców konkursu,
- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem,
Pani/Pana
dane
nie
będą
przekazywane
do
państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej,
- ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO.
- administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie
Inicjatyw Społecznych „Solny Gwarek” z siedzibą w Wieliczce, ul.
Pocztowa 1.
Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą informacją.

miejscowość, data

podpis
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