Organizator:

Regulamin Konkursu „63 Dni Chwały”
§ 1 Organizator:
Organizatorem konkursu jest Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych z siedzibą przy
ul. Solec 81b lok.73a, 00-382 Warszawa, NIP:701-03-46-695, REGON:146179980,
KRS:0000425007.
§ 2 Postanowienia ogólne:
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa konkurs „63 Dni
Chwały”.
2. Niniejszy Regulamin jest zbiorem obowiązujących zasad podczas realizacji
i trwania konkursu.

§ 3 Cele konkursu:
1. Uczczenie 78. Rocznicy Powstania Warszawskiego.
2. Zachęcenie dzieci i młodzieży do pogłębiania wiedzy o historii Polski.
3. Propagowanie postaw patriotyzmu, szacunku oraz pamięci o Powstaniu
Warszawskim i jego uczestnikach wśród młodego pokolenia.
4. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności artystycznych młodych osób.
5. Prezentacja twórczości dzieci i młodzieży.
6. Zachęcenie do współzawodnictwa i godnej rywalizacji.
7. Wyłonienie najciekawszych prac.
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§ 4 Kapituła konkursowa:
1. Organizator konkursu powoła Kapitułę Konkursową, do której kompetencji
należeć będzie ocena prac konkursowych raz ustalenie laureatów konkursu
w każdej kategorii wiekowej.
2. Lista członków Kapituły Konkursowej będzie dostępna na stronie internetowej
Klubu Lidera Rzeczypospolitej (https://klubliderarp.pl/).
3. Decyzje Kapituły Konkursowej dotyczące ustalenia laureatów konkursu są
ostateczne.

§ 5 Uczestnictwo w konkursie:
1. Uczestnikiem konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być uczeń szkoły
podstawowej, ponadpodstawowej, zlokalizowanej na terenie województwa
mazowieckiego.
2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
a) kategoria

plastyczna - uczestnik wykonuje pracę plastyczną

w formacie A4 w dowolnej technice (np. kredek, pasteli, farb plakatowych,
długopisów,

ołówków,

akwareli,

węgla)

o

tematyce

związanej

z wydarzeniami Powstania Warszawskiego.
b) kategoria graficzna - uczestnik ma za zadanie stworzyć grafikę
komputerową o tematyce związanej z wydarzeniami Powstania
Warszawskiego.
3. Kategorie wiekowe:
a) kategoria I: uczniowie szkół podstawowych klas 1-3
b) kategoria II: uczniowie szkół podstawowych klas 4-8
c) kategoria III: uczniowie szkół ponadpodstawowych
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4. Autorem pracy może być wyłącznie jeden Uczestnik – prace zbiorowe nie będą
oceniane.
5. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedną pracę z jednej kategorii. W razie
przesłania więcej niż jednej pracy, ocenie podlega tylko ostatnia praca, która
wpłynęła do Organizatora.
6. Praca musi być samodzielnie wykonana przez Uczestnika.
7. Praca musi być przesłana w terminie określonym w §9 Regulaminu.
§ 6 Wymogi dotyczące prac plastycznych:
1. Uczestnik biorący udział w konkursie w kategorii pracy plastycznej, musi
podporządkować się wymogom określonym w § 5 pkt. 2a.
2. Praca plastyczna musi zostać przesłana pocztą tradycyjną na adres Biura
Fundacji (ul. Rakowiecka 1/3 lokal 7, 02-517 Warszawa).
3. Praca plastyczna przesłana na adres Biura Fundacji, musi zawierać na
odwrocie:
a) Imię i nazwisko autora pracy,
b) Nazwę reprezentowanej instytucji.
4. Do każdej pracy plastycznej musi być dołączony odpowiedni formularz
zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 lub załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu.
5. Praca plastyczna niespełniająca wymogów przewidzianych w niniejszym
Regulaminie będzie wykluczona z konkursu.
6. W konkursie nie mogą brać udziału prace plastyczne prezentowane w innych
konkursach.
7. Prace plastyczne nie podlegają zwrotowi ich autorom.
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§ 7 Wymogi dotyczące prac graficznych:
1. Uczestnik biorący udział w konkursie w kategorii pracy graficznej, musi
podporządkować się wymogom określonym w § 5 pkt. 2b.
2. Praca graficzna musi zostać przesłana drogą elektroniczną na adres mailowy
Klubu Lidera Rzeczypospolitej o. mazowiecki (mazowieckie@klubliderarp.pl).
3. Praca

graficzna

musi

zostać

przesłana

w

odpowiednich

formatach,

umożliwiających jej użycie nie powodując przy tym uszkodzenia pliku (tj. PNG,
PDF).
4. Do każdej pracy graficznej musi być dołączony odpowiedni formularz
zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 lub załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu.
5. Praca graficzna niespełniająca wymogów przewidzianych w niniejszym
Regulaminie będzie wykluczona z konkursu.
6. W konkursie nie mogą brać udziału prace graficzne prezentowane w innych
konkursach.
7. Prace graficzne nie podlegają zwrotowi ich autorom.
§ 8 Kryteria oceny nadesłanych prac (plastycznych i graficznych):
1. Zgodność pracy z tematem konkursu.
2. Oryginalność ujęcia tematu.
3. Prawidłowa kompozycja w konkretnym przekazie/pomyśle autora.
4. Atrakcyjność i estetyka wizualna.
§ 9 Harmonogram konkursu:
1. Ogłoszenie konkursu – 1 września 2022 r.
2. Nadsyłanie

prac

konkursowych

do 2 października 2022 r.

do

Organizatora

–

od

1

września
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3. Ocena przesłanych prac – od 3 do 5 października 2022 r.
4. Ogłoszenie wyników konkursu – 6 października 2022 r.
§ 10 Nagrody:
1. Organizator zobowiązuje się do nagrodzenia 3 najlepszych prac w każdej
kategorii, przesłanych przez Uczestników i wybranych przez Kapitułę
Konkursową.
2. Organizator zastrzega sobie także prawo do przyznawania wyróżnień.
3. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana 6 października 2022 roku na
stronie internetowej Klubu Lidera Rzeczypospolitej (https://klubliderarp.pl/).
4. Nagrody przyznane w konkursie nie podlegają wymianie.
5. Rozdanie nagród nastąpi podczas Finału o terminie którego Organizator
zawiadomi Uczestników drogą mailową.
§ 11 Komunikacja i promocja konkursu:
1. Kontaktowy adres poczty elektronicznej to: mazowieckie@klubliderarp.pl .
2. Oficjalna strona internetowa Organizatora: https://klubliderarp.pl/ oraz
https://fim.edu.pl/ .
3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania informacji związanych
z konkursem jedynie na stronie https://klubliderarp.pl/ .
§ 12 Własność intelektualna:
1. Prawa autorskie do nadesłanych prac przechodzą na rzecz Organizatora.
2. Organizator

zastrzega

sobie

prawo

opublikowania

wybranych

prac

konkursowych na stronach internetowych oraz kanałach społecznościowych
będących własnością Organizatora.
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§ 13 Przetwarzanie danych osobowych (RODO):
1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych jest
Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych z siedzibą przy ul. Solec 81b lok.73a, 00382 Warszawa, NIP:701-03-46-695, REGON:146179980, KRS:0000425007;
zwana dalej Organizatorem.
2. Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, ale stanowi
warunek wzięcia udziału w konkursie. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie
danych

osobowych

będzie

skutkować

odmową

przyjęcia

zgłoszenia

konkursowego do konkursu
3. Przetwarzamy dane osobowe uczestników konkursu oraz rodziców i opiekunów
prawnych. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w konkursie obejmują:
imię, nazwisko, nazwę szkoły i kategorię wiekową
4. Dane osobowe uczestników i laureatów będą przetwarzane:
a) w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;
b) w

celach

promocyjno-marketingowych

–

uczestnik

konkursu

zezwala na wykorzystanie, utrwalanie i rozpowszechnianie jego imienia
i nazwiska, wizerunku oraz pracy plastycznej oraz graficznej w celu
informowania (w Internecie i w mediach) o wynikach konkursu i otrzymania
nagrody;
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestnika Konkursu
będzie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
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6. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
7. Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb konkursu (tj. w wypadku,
gdy uczestnik nie udzielił dodatkowej zgody) będą przetwarzane przez okres
2 lat od dnia zakończenia konkursu lub dłuższy okres wynikający z obowiązków
archiwizacyjnych.
8. Jeżeli w związku z udziałem w konkursie uczestnik wyraził dodatkową zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych, w szczególności wyraził zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych oraz wizerunku w celu promocji
konkursu oraz w celach informacyjno-marketingowych, w tym publikacji,
wówczas zastosowanie znajdują następujące postanowienia:
a) udzielanie zgody na cele marketingowe jest dobrowolne, nieudzielenie tej
zgody nie uniemożliwia udziału w konkursie, ani nie wpływa na prawa
uczestnika konkursu,
b) dane osobowe udostępnione na podstawie zgody na cele marketingowe będą
przetwarzane w celach informacyjno-promocyjnych konkursu w tym
obejmujących promocję poprzez wszelkie formy publikacji, w szczególności
rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronie Fundacji Inicjatyw
Młodzieżowych

oraz

Klubu

Lidera

Rzeczypospolitej,

portalach

społecznościowych itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych,
informacyjnych

i

w

mediach,

a

także

publikację

nagrodzonych

i wyróżnionych prac literackich w formie książki lub broszury lub atlasu.
c) podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona przez
uczestnika zgoda art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
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d) dane osobowe udostępnione na podstawie udzielonej zgody na cele
marketingowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony chyba,
że uczestnik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych
w celach marketingowych lub wycofa udzieloną zgodę;
9. W celu realizacji konkursu lub prowadzenia działań marketingowych
i promocyjnych Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych
podmiotom współpracującym w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej
konkursu oraz akcji marketingowych i promocyjnym lub fundatorom nagród w
celu realizacji prawa do nagrody.
10. Każdy, kto udostępnia Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do
żądania:
a) dostępu do swoich danych osobowych;
b) sprostowania danych tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego
sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
c) usunięcia danych tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego usunięcia
danych osobowych (zwane również ,,prawem do bycia zapomnianym’’).
d) ograniczenia przetwarzania danych, tj. do żądania od Organizatora,
przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwić się
usunięciu danych, Organizator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są
one potrzebne uczestnikowi konkursu do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.
e) przenoszenia danych jeśli jest to technicznie możliwe.
11. Osobom, które wyraziły zgodę na cele marketingowe przysługuje prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych, jak również
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do cofnięcia udzielonej zgody. Wycofanie zgody należy przesłać na
e-mail: kontakt@fim.edu.pl.
12. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.
§ 14 Postanowienia końcowe:
1. Niniejszy

Regulamin

jest

dostępny

na

stronie

konkursu:

https://klubliderarp.pl/ .
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie,
informując o tym w komunikatach na w/w stronie.
3. Ewentualne odwołania rozstrzygają przedstawiciele Organizatora.
4. Biorąc udział w konkursie Uczestnicy akceptują postanowienia niniejszego
Regulaminu.
5. Przystąpienie do konkursu jest uznane za akceptację przez uczestnika
niniejszego Regulaminu.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo rozstrzygania wszelkich kwestii
nienormowanych Regulaminem.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania konkursu bez podania
przyczyn.
8. W kwestiach nieuregulowanych powyższym Regulaminem stosuje się ustawę
Kodeks Cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 (Dz. U. 64.16.93 zm.)
§ 15 Informacje od Organizatora:
1. Konkurs organizowany jest przez Fundację Inicjatyw Młodzieżowych w ramach
której działa Klub Lidera Rzeczypospolitej oddział mazowiecki.
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2. Konkurs finansowany jest w ramach realizacji projektu z którego środki
pochodzą

z

Narodowego

Instytutu

Wolności

–

Centrum

Rozwoju

Społeczeństwa Obywatelskiego (NOWEFIO 2021 PRIORYTETY 2-4).
3. Koordynację konkursu powierza się Marcie Lewczuk – koordynatorowi Klubu
Lidera Rzeczypospolitej o. mazowiecki.

