REGULAMIN KONKURSU
„Co robił Twój przodek dnia 11 listopada 1918 roku?”

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa tryb przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Co robił Twój
przodek dnia 11 listopada 1918 roku?”, zwanego dalej „Konkursem”, oraz zasady
przyznawania nagród w Konkursie.
2. Organizatorem Konkursu jest Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w
Wielkim Księstwie Luksemburga, zwany dalej „Organizatorem”.
§2
Cele i tematyka Konkursu
1. Tematyka Konkursu:
Zadaniem uczestników Konkursu jest przedstawienie wybranej postaci z historii własnej
rodziny, która w listopadzie 1918 roku aktywnie uczestniczyła w różnych dziedzinach życia,
była przedstawicielem środowisk kulturalnych, naukowych lub wojskowych, a swoją postawą
przyczyniła się do podtrzymania polskości i wspierała dążenia do odzyskania niepodległości.
2. Cele Konkursu:
- zdobywanie i popularyzowanie wiedzy historycznej o znanych i mniej znanych Polkach i
Polakach, którzy na różnych polach przyczynili się do podtrzymania polskości i wspierali
dążenia do odzyskania niepodległości;
- pogłębianie wiedzy na temat historii własnej rodziny i umacnianie więzi
międzypokoleniowych;
- kształtowanie postaw patriotycznych i pogłębianie tożsamości narodowej wśród Polonii oraz
Polek i Polaków żyjących poza granicami kraju;
- utrwalanie dumy z osiągnięć Polek i Polaków;
- doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania
informacji;
- doskonalenie plastycznych, graficznych, literackich umiejętności prezentowania wybranych
postaci.
§3
Kategorie wiekowe
1. Prace będą oceniane oddzielnie dla trzech kategorii wiekowych:
- uczniowie szkół podstawowych klas I-III;
- uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI;
- uczniowie szkół podstawowych klas VII-VIII i ponadpodstawowych.
2. Zadania uczniów:
- uczniowie szkół podstawowych klas I-III mogą przygotować pracę plastyczną lub komiks;
- uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI, VII-VIII i ponadpodstawowych mogą
przygotować animację komputerową, komiks, wybraną formę literacką (list, powieść,
opowiadanie, dziennik, pamiętnik, esej, artykuł).

§4
Wytyczne prac
1. Praca plastyczna:
Zadanie polega na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej wybraną postać. Praca
powinna być wykonana w formacie A2, dowolną techniką. Do pracy konkursowej należy
dołączyć krótką biografię wybranej postaci.
2. Komiks:
Zadanie polega na przedstawieniu wybranej postaci. Praca ma stanowić zamkniętą całość o
objętości minimum 6 plansz formatu A4, wykonanych dowolną techniką.
3. Film animowany:
Zadanie polega na wykonaniu krótkiego filmu animowanego o wybranej postaci Polki lub
Polaka, która swoją postawą przyczyniła się do podtrzymania polskości poza granicami kraju
i wspierała dążenia do odzyskania przez Polskę niepodległości. Film nie może przekraczać
dwóch minut.
4. Forma literacka.
Zadanie polega na przedstawieniu w wybranej formie pisemnej (list, powieść, opowiadanie,
dziennik, pamiętnik, esej, artykuł) wybranej postaci. Praca musi spełniać wymogi wybranej
formy stylistycznej.
§5
Warunki uczestnictwa
1. Konkurs jest skierowany do uczniów Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy
Ambasadzie RP w Wielkim Księstwie Luksemburga.
2. Prace konkursowe muszą być wykonane przez uczestników samodzielnie. Film i komiks
mogą tworzyć dwu- lub trzyosobowe zespoły uczniowskie. Prace przekazane na Konkurs
muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej
nieopublikowanymi.
3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
4. Niepełnoletni uczestnik Konkursu musi posiadać zgodę osoby uprawnionej do
sprawowania nad nim opieki na uczestnictwo w Konkursie oraz na przetwarzanie danych
osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu, publikacji listy
zwycięzców, przyznaniem i wydaniem nagród. W przypadku pełnoletniego uczestnika
konieczna jest zgoda zainteresowanego na przetwarzanie danych osobowych do celów
związanych z przeprowadzeniem Konkursu, publikacji listy zwycięzców, przyznaniem i
wydaniem nagród.
5. Przekazane Organizatorowi dane osobowe, tj. imię, nazwisko uczestnika Konkursu, adres
e-mail, wiek, adres pocztowy, konieczny do wysłania nagrody, muszą być prawdziwe.
6. Opiekunowie prawni niepełnoletnich uczestników biorących udział w Konkursie i
pełnoletni uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych

osobowych oraz upowszechnianie wizerunku przez organizatorów Konkursu w celu jego
przeprowadzenia i promocji.
7. Następcze cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z
Konkursem oznacza następczy brak spełnienia wymogów formalnych udziału w Konkursie
przez uczestnika i w konsekwencji obowiązek zwrotu przyznanej nagrody.
8. Zgłoszenie do Konkursu oznacza zgodę autora na używanie pracy zgłoszeniowej i
wykorzystywanie jej do celów związanych z Konkursem na zasadach określonych niniejszym
Regulaminem.
9. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne naruszenia
dóbr/praw osób trzecich przez autorów prac zgłoszonych do Konkursu.
10. Nadesłane w Konkursie prace stają się własnością Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za
Granicą.
11. Opiekunowie prawni niepełnoletnich uczestników biorących udział w Konkursie i jego
pełnoletni uczestnicy poprzez akceptację Regulaminu Konkursu wyrażają zgodę na dokonanie
przez Organizatora nieodpłatnej prezentacji całości lub części wszystkich prac zgłoszonych
do Konkursu na wystawach i innych imprezach publicznych, w Internecie, w materiałach
informacyjnych i promocyjnych, na stronie internetowej Organizatora, publikacjach,
informacjach prasowych i telewizyjnych oraz na udostępnianie tych prac innym
zainteresowanym podmiotom w celu nieodpłatnej prezentacji. Zgoda udzielana jest na czas
nieograniczony.
12. Uczestnicy Konkursu poprzez akceptację Regulaminu Konkursu upoważniają
Organizatora do publikacji listy Zwycięzców Konkursu wraz z upublicznieniem danych
osobowych i wizerunku zwycięzców na stronie internetowej Organizatora oraz na wystawach
i innych imprezach publicznych, w Internecie, w materiałach informacyjnych i promocyjnych
oraz w środkach masowego przekazu tj. m.in. w prasie i w innych mediach.
13. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego
Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim
zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszelkie warunki, które uprawniają go do udziału w
Konkursie.
§6
Dostarczenie prac
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie komiksów, (zeskanowanych) prac
plastycznych, filmów i tekstów literackich należy przesłać na adres: luksemburg@orpeg.pl.
Fizyczne dostarczenie prac: na zajęciach szkolnych w nowym roku szkolnym 2018/19.
2. Do nadsyłanych prac należy dołączyć następujące informacje: autor/autorzy pracy, tytuł,
klasa, nazwa i adres szkoły, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej. W tytule maila
należy podać tytułu Konkursu „Co robił Twój przodek dnia 11 listopada 1918 roku?”
3. Prace należy przesłać do dnia 15 października 2018 roku do godz. 16.00. Obowiązuje data
wpływu pracy.
4. W przypadku zgłoszenia drogą elektroniczną, zgodę można przesłać w formie skanu.

5. Zgłoszenia, które zostaną dostarczone do Organizatora po dniu 15 października 2018
roku, nie będą brały udziału w Konkursie.
6. Zgłoszenia niepełnoletnich uczestników, które nie będą zawierały zgody opiekuna
prawnego, nie będą brały udziału w Konkursie.
7. Prace konkursowe nie mogą zawierać treści reklamowych, treści powszechnie uważanych
za obraźliwe, nieprzyzwoite, propagujące przemoc, nienawiść, dyskryminację.
8. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową w danej kategorii.
9. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 9 listopada 2018 roku
(piątek).
§7
Zasady wyłaniania zwycięzców
1. Prace na podstawie kryteriów oceniać będzie Komisja konkursowa powołana przez
organizatora.
2. Komisja składa się z przewodniczącego oraz członków Komisji.
3. Komisja podejmuje decyzje większością głosów, przy czym w przypadku równej liczby
głosów rozstrzygający głos należy do przewodniczącego Komisji.
4. Komisja konkursowa ma prawo nie wybrać żadnej ze zgłoszonych do Konkursu prac, jeśli
nie będą one spełniały wymogów Konkursu lub będą reprezentowały niesatysfakcjonujący
Organizatora poziom.
5. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy
spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
7. W ocenie prac będą brane pod uwagę następujące aspekty:
- zgodność z tematyką Konkursu, jego przesłaniem i celami;
- pomysłowość;
- dbałość o wykonanie;
- wartość edukacyjna;
- wartość literacka;
- poprawność językowa;
- wartość artystyczna.
8. Prace konkursowe będą ocenione w ww. grupach wiekowych oraz oddzielnie dla każdej z
form.
9. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.luksemburg.orpeg.pl.
10. Ogłoszona lista zwycięzców jest ostateczna.
11. Zwycięzcy Konkursu zostaną zawiadomieni drogą elektroniczną o przyznaniu im nagrody
na adres e-mail wskazany zgodnie z Regulaminem.

§8
Nagrody
1. W każdej kategorii i oddzielnie dla każdej z form zostaną przyznane nagrody główne oraz
wyróżnienia.
2. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe.
3. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do
nieprzyznania nagród.
4. Decyzja jury, co do wskazania laureatów Konkursu oraz przyznania im nagród, jest
ostateczna.
5. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich
równowartość pieniężną.
6. Uczestnik może odebrać nagrodę osobiście w siedzibie Organizatora lub może poprosić o
przesłanie nagrody pocztą.
§9
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z zm.) Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu
jest Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Wielkim Księstwie
Luksemburga.
2. Dane Uczestników będą gromadzone tymczasowo i przechowywane przez Organizatora
wyłącznie w związku z prowadzeniem Konkursu oraz w celu odbioru nagród.
3. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do
uczestnictwa w Konkursie, niepodanie danych osobowych nie pozwala na udział w
Konkursie.
5. Dodatkowo od dnia 25 maja 2018 roku, działając na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu tych dan oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (RODO)
Organizator informuje dodatkowo, że:
a) Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Szkolny Punkt
Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Wielkim Księstwie Luksemburga;
b) inspektorem ochrony danych jest Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w
Wielkim Księstwie Luksemburga;
c) dane Uczestników będą gromadzone tymczasowo i przechowywane przez Organizatora
wyłącznie w związku z prowadzeniem Konkursu oraz w celu odbioru nagród;
d) dane osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane do czasu wyłonienia
zwycięzcy Konkursu oraz opublikowania wyników i odbioru nagrody;
e) uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych 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 oraz inne uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów prawa;
f) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych przez
Organizatora uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w
sprawach ochrony danych osobowych;
g) podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do
uczestnictwa w Konkursie, niepodanie danych nie pozwala na udział w Konkursie;
h) dane uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.luksemburg.orpeg.pl.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania przyczyny;
b) nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac;
c) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu;
d) zmian w Regulaminie, które będą zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.

