Regulamin Konkursu „Karta z życia mieszkańców Wejherowa”
&1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Poniższy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „ Karta z
życia mieszkańców Wejherowa”.
2. Organizatorami Konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Teodora Bolduana w
Wejherowie oraz Wejherowskie Centrum Kultury w ramach projektu „Oblicza Niepodległej”
dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w
ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.
3. Celem Konkursu jest zaangażowanie całych rodzin do udziału w obchodach stulecia odzyskania
niepodległości przez Polskę i podzielenie się historią wielopokoleniową, rodzin z naszego
miasta.
&2
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs przeprowadzają Organizatorzy z udziałem Mieszkańców Wejherowa.
2. Konkurs ma charakter otwarty dla rodzin miasta Wejherowa.
3. Uczestnikami Konkursu mogą być całe rodziny z jedną wytypowaną osobą pełnoletnią,
odpowiedzialną, reprezentującą i zgłaszającą rodzinę do udziału w Konkursie.
4. Uczestnictwo w Konkursie polega na stworzeniu planszy przedstawiającej zdjęcia i pamiątki
rodzinne z okresu odbudowy państwowości polskiej po odzyskaniu niepodległości - lata 20-te
i 30-te XX wieku, życia mieszkańców miasta (np. można przedstawić drzewo genealogiczne,
zdjęcia na przestrzeni pokoleń, dokumenty, wspomnienia, kalendarium rodziny z
wydarzeniami niepodległej w tle, wycinki z gazet itp.) tworzące krąg wielopokoleniowy
nawiązujący do w/w okresu.
5. Praca musi spełnić warunki określone w niniejszym Regulaminie, zostać złożona w placówce
Organizatora (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Wejherowie) celem oceny i
ewentualnego przyznania nagrody (po weryfikacji jury).
6. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi autorów, nigdzie wcześniej
niepublikowanymi oraz nieprzedstawianymi w konkursach.
7. Każdy Uczestnik (przez Uczestnika należy rozumieć Rodzinę) może przekazać tylko jedną pracę
konkursową.

8. Praca może być wykonana techniką dowolną, na tekturze introligatorskiej, modelarskiej lub
innym sztywnym arkuszu papieru grubości minimum 2 mm w formacie 70 cm x 100 cm (B1).
9. Praca Konkursowa powinna być ciekawym i oryginalnym projektem.
10. Należy rozważnie podejść do zaprezentowanych materiałów i wskazane jest wykorzystanie
kserokopii zdjęć i dokumentów ze względu na fakt, iż prace nie będą zwracane.
&3
TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC KONKURSOWYCH
1. Prace należy przekazywać do dnia 10.10.2018 r.
2. Prace dostarczone po tym terminie nie będą oceniane.
3. Prace konkursowe należy składać osobiście (ze względu na format), powinny być opakowane
szarym papierem z podaniem adresu Organizatora (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im.
Teodora Bolduana w Wejherowie) z dopiskiem „Karta z życia mieszkańców Wejherowa”, na
adres : Wejherowo, os. Kaszubskie 27, ZSO nr 2 , do sekretariatu.
4. Osoba do kontaktu: Dorota Ściślak , tel .: 58 738 63 33.
5. Wraz z pracą, o której mowa, Uczestnik przekaże Organizatorowi (Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 2 w Wejherowie) podpisane Oświadczenia (Załącznik nr 1, 2, 3 ). Brak
załącznika do pracy skutkuje jej odrzuceniem.
6. Każda praca winna być opatrzona metryką informacyjną umieszczoną z tyłu pracy, metryka
powinna zawierać CZYTELNE (PISMO DRUKOWANE) INFORMACJE:
imię i nazwisko autora (jednego członka rodziny),
telefon kontaktowy,
adres e-mail.
7. Rozstrzygnięcie Konkursu, które odbędzie się do dnia 16.10.2018 r. zostanie poprzedzone
przejściem w formie happeningu, po mieście Wejherowie w strojach okresu lat 20-tych i 30tych XX wieku. O dokładnym terminie happeningu uczestnicy powiadomieni zostaną
indywidualnie przez Organizatora.
8. Organizatorzy nie zwracają prac zgłoszonych do Konkursu ani materiałów w niej
przedstawionych. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na
Organizatorów prawa własności złożonego egzemplarza pracy Konkursowej.

&4
OCENA PRAC KONKURSOWYCH
1. Organizatorzy wyłonią trzech laureatów nagród głównych oraz ewentualnych wyróżnień do
dnia 14.10.2018 r.
2. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatorów i zostanie sporządzony protokół. Od
decyzji Jury nie można się odwołać.
3. Prace oceniane będą według następujących kryteriów:
a. oryginalność,
b. zgodność z tematem,
c. estetyka,
d. kompozycja,
e. bogactwo treści historycznych nawiązujących do okresu odbudowy państwowości po
odzyskaniu niepodległości przez Polskę.
4. Laureatom Konkursu przyznane zostaną nagrody rzeczowe.
5. Nagrodzeni zostaną powiadomieni o werdykcie telefonicznie i zaproszeni na uroczystość
wręczenia.
6. Nagrody, o których mowa w & 4 ust. 4, zostaną przekazane Uczestnikom przez Organizatorów
po happeningu o którym mowa w & 3 ust 7.
&5
PRAWA AUTORSKIE
1. Przekazanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika pracy
oświadczenia (Załącznik nr 1) , że wykorzystane w pracy zdjęcia i materiały pochodzą wyłącznie
z zasobów prywatnego archiwum rodzinnego.
2. Przekazanie pracy jest jednoznaczne z udzieleniem Organizatorom zezwolenia na
wykorzystanie utworów na zasadzie wolnej licencji, tj. Creative Commons Uznanie autorstwa
– Na tych samych warunkach 3.0 Polska (BY-SA) (https://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/pl/legalcode). Nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie oraz w czasie licencji
wyłącznej na wykorzystanie pracy Konkursowej na następujących polach:
a. upublicznienie lub używanie w Internecie w innych formach utrwaleń nadających się do
upowszechnienia,
b. prezentowanie prac na wystawach pozostających w związku z celami Konkursu oraz zgodą na
ich pierwsze publiczne wykorzystanie.

3. Realizacja Konkursu wymaga przetwarzania i przechowywania danych osobowych, co wymaga
zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby wpisanej jako reprezentanta rodziny.
(Załącznik nr 2).
4. Udział w Konkursie wymaga zgody na publikację wizerunku, każdej osoby z Rodziny, biorącej
udział w tworzeniu przedmiotu konkursu (Załącznik nr 3 ).
&6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wzięcie udziału w Konkursie i przekazanie pracy na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją
postanowień Regulaminu i zasad w nim zawartych.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania także tych prac, które nie zostaną
nagrodzone ani wyróżnione.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:
a. zmiany postanowień Regulaminu, w tym w odniesieniu do zasad i warunków uczestnictwa w
Konkursie, w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających
wpływ na organizowanie Konkursu,
b. rozstrzygania spraw w kwestiach nieuregulowanych postawieniami Regulaminu,
c. odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
4. Załączniki do Regulaminu stanowią integralną część Regulaminu.

Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE O PRAWACH WŁASNOŚCI WYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW
Oświadczam, że wszystkie zamieszczone przeze mnie/moją Rodzinę zdjęcia i dokumenty pochodzą z
zasobów prywatnego archiwum rodziny………………………………………………………………..i są moją/naszą
własnością.
Zgadzam się na ich upublicznienie, wykorzystanie na zasadzie wolnej licencji, tj. Creative Commons
Uznanie
autorstwa
–
Na
tych
samych
warunkach
3.0
Polska
(BY-SA)
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode).

………………………………………………………………….
( czytelny podpis osoby udzielającej zgodę)

Załącznik nr 2.
ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU
Wyrażam zgodę na publikację mojego/mojego dziecka wizerunku utrwalonego na potrzeby realizacji
projektu „Oblicza Niepodległej” na stronach i podstronach: www.wck.org.pl, www.zso2wejherowo.pl,
www.facebook.pl/WejherowskieCentrumKultury, www.niepodległa.gov.pl, podczas wystawy, w
publikacjach, rozdania nagród w konkursie, nagraniach audio-video w celu upublicznienia fotorelacji i
wideorelacji z jego przebiegu oraz zamieszczenia w materiałach promocyjnych, na czas nieograniczony.

………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………
(czytelny podpis osoby wyrażającej
zgodę/rodzica/opiekuna prawnego)

Załącznik nr 3.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji projektu „Oblicza
Niepodległej” przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Teodora Bolduana, os. Kaszubskie 27, 84200 Wejherowo.

……………………………….

…………………………………..

(miejscowość, data)

(czytelny podpis osoby
wyrażającej zgodę

Współadministratorami moich danych osobowych/mojego dziecka jest Wejherowskie Centrum Kultury z siedzibą w
Wejherowie, przy ul. Sobieskiego 255 oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Teodora Bolduana, os. Kaszubskie
27, 84-200 Wejherowo. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Wejherowskim Centrum Kultury w Wejherowie
oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Teodora Bolduana to: ul. 12 Marca 195 1, e-mail:
iod@um.wejherowo.pl, tel.: 58 677 71 37. Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.
Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także
prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pani/Pana dane będą przetwarzane na
czas niezbędny do realizacji projektu.

