OGŁOSZENIE KONKURSU „NIE HEJTUJ. INSPIRUJ!”
Związek Romów Polskich w ramach realizowanego w partnerstwie ze Związkiem Ukraińców
w Polsce i Telewizją Zachód projektu „Nie hejtuj. Inspiruj!”, finansowanego przez Fundację
„Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” (EVZ) z Berlina, ogłasza konkurs na artefakt dla
uczniów szkół podstawowych i średnich oraz wychowanków świetlic znajdujących się na
terenie Szczecinka i Białego Boru.
Wyróżnione są dwie kategorie uczestników konkursu:
a) kategoria I – uczniowie szkół podstawowych;
b) kategoria II – uczniowie szkół średnich.
Tematyka prac: tolerancja, multikulturowość, pozytywny wizerunek Romów i/lub
Ukraińców, walka z dyskryminacją i hejtem.
Forma i technika wykonania pracy: dowolna.
W konkursie przewidziane są nagrody pieniężne.
Szczegółowe informacje dostępne w Regulaminie konkursu.
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REGULAMIN KONKURSU
„NIE HEJTUJ. INSPIRUJ!”
§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa
w konkursie „Nie hejtuj. Inspiruj!”, zwanym dalej „Konkursem”, a także kryteria oceny prac
konkursowych i warunki nagradzania zwycięzców.
2. Organizatorem Konkursu jest Związek Romów Polskich, ul. K.S. Wyszyńskiego 32, 78-400
Szczecinek, www.romowie.com, nr tel.: 94-37-250-98, zwany dalej „Organizatorem”.

§2.
CEL KONKURSU
Celem konkursu jest:
a.

rozwijanie zainteresowania wielokulturowością Polski,

b.

pielęgnowanie i utrwalanie postawy tolerancji i dialogu międzykulturowego,

c.

popularyzacja wiedzy i świadomości o mniejszości romskiej i ukraińskiej,

d.

rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych uczniów,

e.

kształtowanie wrażliwości estetycznej,

f.

zaangażowanie nauczycieli, dzieci i młodzieży w propagowanie pozytywnego
wizerunku mniejszości romskiej i ukraińskiej.
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§3.
ZAKRES TERYTORIALNY I UCZESTNICY
1. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich oraz wychowanków
świetlic znajdujących się na terenie Szczecinka i Białego Boru.
2. Wyróżnione zostaną dwie kategorie uczestników konkursu:
a. kategoria I – uczniowie szkół podstawowych,
b. kategoria II – uczniowie szkół średnich.
3. Tematyka prac: tolerancja, multikulturowość, pozytywny wizerunek Romów i/lub
Ukraińców, walka z dyskryminacją i hejtem.

§4.
PRACA KONKURSOWA
1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
a. temat pracy konkursowej – prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów
z zachowaniem szacunku dla tematyki Konkursu,
b. forma i technika – dowolna,
c. praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora,
d. udziału w Konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach
plastycznych, wystawach, itp.
2. Każda praca plastyczna winna zawierać metryczkę, której wzór stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu.

§5.
WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU
1. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie
dobrowolne.
2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
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3. Prace konkursowe należy przesyłać w terminie do dnia 30 sierpnia 2020 roku na adres:
Związek Romów Polskich, ul. K.S. Wyszyńskiego 32, 78-400 Szczecinek lub za
pośrednictwem szkoły właściwej dla uczestnika Konkursu. Te instytucje przekazują
organizatorowi prace konkursowe.
4. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę. Prace powinny być wykonane samodzielnie,
a zgłoszenie pracy musi wskazywać autora.
5. W Konkursie wezmą udział tylko prace spełniające warunki wskazane w § 4 ust. 1
Regulaminu, nadesłane lub dostarczone do 30 sierpnia 2020 r.
6. W wypadku nadsyłania zgłoszeń i prac konkursowych przesyłką pocztową lub kurierską
o zachowaniu terminów wskazanych w ust. 3 i 6 decyduje data stempla pocztowego.
7. Do pracy konkursowej powinny być załączone podpisane przez przedstawicieli ustawowych
lub opiekunów prawnych uczestnika oświadczenia, których treść zawiera załącznik nr 2 i nr 3
do Regulaminu.
§6.
KOMISJA KONKURSOWA
1. Związek Romów Polskich powołuje komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją”, składającą
się z co najmniej pięciu członków.
2. Komisja

czuwa

nad

prawidłowością

przebiegu

konkursu,

dokonuje

oceny

prac

konkursowych, wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia.
3. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych. Decyzje podejmowane są zwykłą
większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Komisji.
4. Decyzja Komisji co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie.

§7.
OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę:
a. zgodność pracy z tematyką Konkursu,
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b. oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,
c. sposób ujęcia tematu,
d. walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.
2. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą członkowie
Komisji.
3. Komisja może także, poza nagrodami dla najlepszych prac, przyznać wyróżnienia.
4. Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją najlepszych prac nastąpi do 15 września
2020 r. Informacja o terminie, miejscu i czasie ogłoszenia wyników Konkursu zostanie
zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.

§8.
NAGRODY W KONKURSIE
1. Laureaci Konkursu wezmą udział w uroczystości wręczenia nagród.
2. Laureaci trzech pierwszych miejsc i wyróżnień w obu kategoriach otrzymają nagrody
pieniężne w wysokości: pierwsze miejsce – 600 zł, drugie miejsce – 400zł, trzecie miejsce
– 300zł.
3. W przypadku rezygnacji przez laureata z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do
przekazania nagrody innemu uczestnikowi Konkursu, który spełnił wszystkie wymagania
określone w niniejszym Regulaminie.
4. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim.

§9.
EKSPOZYCJA PRAC
1. Prace laureatów Konkursu zostaną wyeksponowane podczas uroczystości wręczenia nagród
i wyróżnień.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania nagrodzonych i wyróżnionych prac.
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§10.
DANE OSOBOWE
1. Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:
a. przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia
Konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych,
b. nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in.
w Internecie) pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska,
informacji o miejscowości, w której mieszka i/lub o szkole, do której uczęszcza, w ramach
promocji Konkursu oraz działalności Organizatora.
2. Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w Regulaminie skutkuje odrzuceniem
zgłoszonej pracy konkursowej.

§11.
OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z tym, że zmiany wchodzą
w życie po 7 dniach od daty zamieszczenia zmienionej treści Regulaminu na stronie
internetowej Organizatora.

Załączniki do Regulaminu:
1. Załącznik nr 1 - Wzór metryczki;
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na organizatora
konkursu oraz przetwarzaniu danych osobowych;
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz
wykorzystanie wizerunku (osoby niepełnoletnie).
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
METRYCZKA
1. IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA:……………………………………………...............................
2. KLASA:…………………………………………………………………...................................
3. NAZWA SZKOŁY:………………………………………………………………….................

……………………………………………………………………..................................................
……………………………………………………………………..................................................
……………………………………………………………………..................................................
4. IMIĘ

I

NAZWISKO

PRZEDSTAWICIELA

USTAWOWEGO

LUB

OPIEKUNA

PRAWNEGO: .............................................................................................................................
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu
OŚWIADCZENIE O NIEODPŁATNYM PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH NA
ORGANIZATORA KONKURSU ORAZ PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Ja niżej podpisany/a …………………………………................. jako przedstawiciel ustawowy
dziecka/opiekun prawny dziecka ………………………………………………, będącego
autorem pracy konkursowej – zwanej dalej jako „utwór”, zgłoszonego przez szkołę:
…………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………..........
klasa: …………, do konkursu plastycznego pn. „Nie hejtuj. Inspiruj!”, organizowanego przez
Związek Romów Polskich (zwany dalej Organizatorem), oświadczam, iż jestem uprawniony/a
do przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu w zakresie wskazanym w niniejszym
oświadczeniu.
Jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny autora przenoszę nieodpłatnie na Organizatora
autorskie prawa majątkowe do utworu.
Autorskie prawa majątkowe do utworu przechodzą na Organizatora w momencie podpisania
niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie
wykorzystania utworu i rozporządzania nim, w tym zezwolenie na rozporządzenie
i korzystanie z opracowania utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora
dodatkowych opłat. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe na następujących polach
eksploatacji:
a) publiczne prezentowanie, wyświetlanie, odtwarzanie;
b) reemitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych;
c) wykorzystywanie w celach informacyjnych i promocji.
Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora utworu zezwalam Organizatorowi
na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu w zakresie wskazanym powyżej.
Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora utworu oświadczam, że utwór jest
autorstwa mojego dziecka i że w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem majątkowych
praw autorskich nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.
Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu,
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1000). Przetwarzane dane (imię i nazwisko, szkoła, praca plastyczna) mogą być publikowane
zgodnie z powyższymi zasadami. Jestem świadomy/a, że mam prawo dostępu do treści swoich
danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora utworu wyrażam zgodę
na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego dla potrzeb niezbędnych
dla realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych. Przetwarzane dane (imię i nazwisko, szkoła, praca plastyczna) mogą być
publikowane zgodnie z powyższymi zasadami. Jestem świadomy/a, że mam prawo dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

............…………………………..
(data i podpis - przedstawiciel ustawowy

............…………………………..
(data i podpis Organizatora)

autora/opiekun prawny autora)
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Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY
KONKURSU
(w tym wizerunku)
Działając jako opiekun prawny dziecka, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na
podstawie art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, niniejszym wyrażam zgodę
przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach organizacji i przeprowadzenia
konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Zgoda obejmuje zgodę na
rozpowszechnianie i wykorzystywanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, wieku,
wizerunku i innych niezbędnych danych osobowych mojego dziecka w formie papierowej
(tradycyjnej) i elektronicznej przez placówkę oświatową w celach promocyjnych,
informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych związanych z organizowanym przez
placówkę konkursem. Zgoda obejmuje możliwość przetwarzania wizerunku poprzez jego
kadrowanie i kompozycję. Mam świadomość tego, iż zgodę mogę wycofać w każdym czasie.
Imię i nazwisko dziecka

Wizerunek i inne dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w zakresie:

Udostępniania w Internecie, w tym na stronie internetowej
ZRP,
zamieszczania
w
materiałach
promocyjnych,
informacyjnych, audiowizualnych, broszurach, gazetach, w
związku z konkursami i innymi działaniami edukacyjnymi.

ZEZWALAM /
NIE
ZEZWALAM

Ponadto wyrażam zgodę na wykorzystywanie w charakterze niekomercyjnym prac autorstwa
mojego dziecka przez organizatora konkursu poprzez wykorzystywanie na wydarzeniach
organizowanych przez – organizatora konkursu, w formie publicznego wykonania, wystawienia,
wyświetlenia, odtworzenia, a także publicznego udostępnienia i rozpowszechniania pracy w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Data podpisania:
____________________________
[imię i nazwisko, podpis]

Projekt finansowany przez Fundację „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” (EVZ) w Berlinie

Klauzula informacyjna
1. Administratorem danych osobowych jest Związek Romów Polskich w Szczecinku,
ul. K.S. Wyszyńskiego 32, 78-400 Szczecinek
2. Związek Romów Polskich wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można
kontaktować się poprzez adres mailowy: zrp.sekretarz@onet.pl
1. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody
udzielonej w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji
o wynikach konkursu, a także w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych,
edukacyjnych i innych związanych z organizowanym przez organizatora konkursem.
2. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty,
którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także
podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
3. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca realizacji wszystkich
obowiązków wynikających z organizacji konkursu lub do czasu wycofania zgody.
4. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
5. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora
Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, dla których
zostały zebrane. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.
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