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REGULAMIN KONKURSU TWÓRCZEGO 

pt. „Ja-Ty. My-Oni. Oblicza różnorodności” 

 

Założenia ogólne:  

1. Niniejszy konkurs twórczy (zwany dalej „Konkursem”) realizowany jest w ramach projektu obejmującego 

pilotażowe wdrożenie edukacyjnego programu zapobiegającego radykalizacji wiodącej do dyskryminacji 

i mowy nienawiści pt. "ROZUMIEM=SZANUJĘ" (zwanego dalej „Projektem”). Organizatorem konkursu jest 

Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań, 

KRS: 0000251345, zwane dalej „Organizatorem”).  

 

Konkurs polega na wykonaniu przez uczestników prac (mogą to być zdjęcia, obrazy, podcasty, video 

relacje, itp.) przedstawiających oblicza różnorodności kulturowej, etnicznej, religijnej, społecznej 

obserwowanych w ich otoczeniu rówieśniczym, rodzinnym, szkolnym, lokalnym. Prace mają tworzyć będą 

przestrzeń do refleksji nad budowaniem rozumienia odmienności, dialogu i pozytywnych relacji pomiędzy 

nami-wami, swoimi-obcymi, mniejszością-większością.   

 

2. Główne cele konkursu, wynikające z założeń programu profilaktycznego, to: 

 

 Umożliwienie wzmacniania umiejętności psychospołecznych sprzyjających pozytywnej 

komunikacji w środowiskach rówieśniczym, rodzinnym i szkolnym; 

 Umożliwienie rozwijania hobby. 

 

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego, głównie do uczniów.  

Ogólne zasady konkursu: 

3. Uczestnikami konkursu mogą być osoby zamieszkałe w Gorzowie Wielkopolskim. Zgody i oświadczenia 

wymagane w ramach Konkursu, dotyczące niepełnoletnich uczestników, będą musiały być podpisane 

przez ich przedstawicieli ustawowych i dostarczone Organizatorowi - w szczególności: zgoda na 

wykorzystanie wizerunku i złożonych prac oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

4. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego wraz z co 

najmniej jednym, a maksymalnie pięcioma pracami (zdjęciami, obrazami, podcastami, video relacjami, 

itp.) o tematyce związanej z różnorodnością kulturową, etniczną, religijną, społeczną obserwowaną w 

otoczeniu rówieśniczym, rodzinnym, szkolnym, lokalnym. 

5. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko prace:  
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a) Wykonane osobiście przez Uczestnika, do których przysługują Uczestnikowi wyłączne i 

nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe, a także nienaruszające wizerunku osób 

przedstawionych  w pracach (zdjęciach, obrazach, podcastach, video relacjach, itp.).  

b) Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).  

c) Uczestnik oświadcza, iż widoczne na pracach osoby trzecie wyraziły zgodę na publikację oraz 

nieopłatne wykorzystanie swojego wizerunku w ramach Konkursu.  

d) Jeżeli na pracach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając daną 

pracę zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na 

pracy, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku lub danych 

osobowych tej osoby. 

W przypadku naruszenia przez nadesłane prace praw osób trzecich, odpowiedzialność odszkodowawczą za 

szkody majątkowe uraz niemajątkowe z tego tytułu ponosić będzie uczestnik.  

6. Zgłaszając prace do Konkursu Uczestnik udziela zgody na prezentowanie zgłoszonych przez siebie  prac 

(zdjęć, obrazów, podcastów, video relacji, itp.)  oraz opublikowanie imienia, nazwiska i miejscowości 

zamieszkania Uczestnika w związku z wzięciem udziału w Konkursie, a także informacji o otrzymanej 

nagrodzie na stronach internetowych należących do Organizatora oraz w mediach społecznościowych 

Organizatora.  

7. Organizator może nie dopuścić do Konkursu, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika, pracy, 
która: 

a) Narusza prawo obowiązujące w Polsce; 
b) Narusza prawa osób trzecich; 
c) Zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. 

materiały  zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i 
przemocy). 

 
8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ogłoszenia końcowych wyników,  a także 

wykorzystania prac na stronach internetowych oraz profilach Organizatora w mediach 

społecznościowych, o czym poinformuje uczestników Konkursu oraz zamieści stosowną informację na 

stronie Projektu.  

Przebieg konkursu:  

9. Każdy Uczestnik dostarczy prace konkursowe w formie elektronicznej w terminie do 26 września 2022 

roku za pomocą skrzynki na Facebookowym profilu projektu: 

https://www.facebook.com/RozumiemSzanuj%C4%99-105727188670310  

 

10. W terminie do 30 września 2022 roku odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu, w którym wynagrodzeni 

zostaną laureaci oraz zdobywcy wyróżnień. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej 

Organizatora pod adresem https://ppbw.pl/programprofilaktyczny/.    

 

https://www.facebook.com/RozumiemSzanuj%C4%99-105727188670310
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11. Wręczenie nagród dla zwycięzców odbędzie się drogą pocztową. Zwycięskie prace, a także pozostałe 

materiały nadesłane do Konkursu zostaną zaprezentowane na stronie projektu oraz w mediach 

społecznościowych Organizatora. 

Zasady wyłaniania zwycięzców: 

12. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się po zaprezentowaniu wszystkich nadesłanych prac, w drodze 

decyzji Komisji konkursowej oraz wyłonieniu trzech zwycięzców. Decyzje podjęte przez Komisję 

konkursową są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. 

 

13. Komisja konkursowa składa się 3 przedstawicieli Zespołu realizującego program 

„ROZUMIEM=SZANUJĘ”.   

 

14. Wyboru najlepszych prac komisja dokona w oparciu o kryteria zawarte w „Ogólnych zasadach konkursu” 

oraz biorąc pod uwagę: 

a) Walory estetyczne prac; 

b) Oryginalność ujęcia wskazanej tematyki. 

  

Nagrody w konkursie: 

15. Nagrody główne otrzymają zdobywcy trzech pierwszych miejsc. 

 

16. Nagrody dodatkowe otrzymają zdobywcy wyróżnień.  

Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę. 

Po przeprowadzonym Konkursie zwycięzcy zobowiązani są do podpisana potwierdzenia o otrzymaniu 

nagrody rzeczowej. 

 

18. Postanowienia końcowe: 

1) Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

https://ppbw.pl/programprofilaktyczny/. 

2) Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej 

wymogów.  

3) Organizator nie bierze prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo 

natychmiastowej dyskwalifikacji pracy w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu. 

4) Każdy uczestnik Konkursu przesyłając pracę (zdjęcia, obrazy, podcasty, video relacje, itp.) zgodnie z 

treścią niniejszego regulaminu, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z 

nadesłanych prac na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz 

w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu. 
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5) Po zakończeniu Konkursu zostanie podpisany protokół zakończenia Konkursu, stwierdzający, czy 

Konkursu odbył się z zachowaniem przez Organizatora postanowień Regulaminu w terminie 14 dni 

od daty zakończenia Konkursu. 

6) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w drodze jednostronnej 

czynności prawnej.  O zmianie treści niniejszego regulaminu Organizator niezwłocznie poinformuje 

każdego zgłoszonego uczestnika Konkursu oraz zamieści aktualną treść regulaminu na stronie 

Projektu (tj. https://ppbw.pl/programprofilaktyczny/). Uczestnik po otrzymaniu drogą elektroniczną 

informacji o zmianie regulaminu będzie miał prawo w ciągu 7 dni złożyć rezygnację z udziału w 

Konkursie na adres: martyna.kakalec@ppbw.pl, lub adres: ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań.  

Brak takiej rezygnacji w wyznaczonym terminie będzie skutkował akceptacją zmian w regulaminie. 

7) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa 

polskiego – w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

8) W razie zaistnienia sporu na gruncie niniejszego regulaminu Sądem właściwym będzie sąd według 

siedziby Organizatora. 

9) Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem: 01.07.2022 r..  

Ochrona danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Stowarzyszenie Polska Platforma 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego (PPBW), ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań, KRS: 0000251345. 

2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 
ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań lub e-mail: sekretariat@ppbw.pl. 

3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod 
adresem e-mail: iodo@ppbw.pl. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody w celu wzięcia udziału w Projekcie oraz 
promowania jego wydarzeń i jemu podobnych. 

5. Dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa do momentu wycofania zgody. 

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie stosownych 
przepisów prawa. 

7. Uczestnikom przysługuje prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 
prawo do przenoszenia danych. 

8. Ponadto, Uczestnikom przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. 
Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej 
przeze mnie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r., zwanego RODO. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Konkursie. 

mailto:sekretariat@ppbw.pl

