Konkurs na prezentację multimedialną „HISTORIE SŁYNNYCH WROCŁAWIANEK”

Regulamin drugiej edycji konkursu
„Historie słynnych wrocławianek”
I.
Główne założenia konkursu
• Zainteresowanie uczennic i uczniów życiem i działalnością słynnych kobiet, które żyły i / lub
pracowały we Wrocławiu;
• Promowanie pozytywnych wzorców osobowych wśród młodzieży;
• Motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy o Wrocławiu;
• Rozwijanie umiejętności samodzielnego poszukiwania informacji;
• Poszerzanie umiejętności i wiedzy z zakresu przygotowywania prezentacji multimedialnej,
a przez to do czytelnego przekazania zdobytych informacji i wiedzy;
II.
Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja „Freya” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Przyjaźni 34E/5;
W imieniu fundacji osobą odpowiedzialną za organizację i udzielanie informacji jest Małgorzata
Czaicka – Moryń – Prezes Fundacji adres mail: fundacja@freya.org.pl, tel: 602 177 158

III.
Patronat honorowy
Konkurs został objęty patronatem honorowym przez Senatora RP Bogdana Zdrojewskiego oraz
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Romana Kowalczyka.
IV.
Uczestnicy konkursu
Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych:
1. Szkoły podstawowe - uczniowie klas VII - VIII;
2. Szkoły ponadpodstawowe.
V.
Warunki przystąpienia do Konkursu
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zgłoszenia udziału w konkursie wraz
z podpisanym regulaminem oraz przygotowanie prezentacji multimedialnej opisującej życie
i dokonania jednej z kobiet, które urodziły się i/ lub prowadziły swoją działalność we Wrocławiu.
Wybrana osoba powinna być wzorem dla kolejnych pokoleń, osoba godną naśladowania, której
praca i dokonania stanowią ważny element historii Wrocławia oraz budowania jedności w Europie.
Korzystając z bogatej historii Wrocławia, jego różnorodności oraz niepowtarzalnego charakteru
miasta, uczestnicy mogą dokonać wyboru spośród kobiet różniących się pod kątem okresu życia i
działalności w historii miasta, pochodzenia, wiary, wykształcenia i innych czynników.
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VI.
Wymagania dotyczące prezentacji multimedialnej do konkursu
Prezentacja musi być wykonana w programie Microsoft Office Power Point;
Objętość prezentacji nie może przekraczać 50 MB;
Prezentacja nie powinna trwać dłużej niż 7 min;
Paca powinna być samodzielna, niedopuszczalne jest kopiowanie tekstów i opisów;
Mile widziane są własne fotografie, przy fotografiach i materiałach archiwalnych obowiązkowo
muszą być zamieszczone informacje o autorze ewentualnie źródle pobrania zdęcia lub
informacji (może być w formie linku).
6. Zgłoszona praca powinna zawierać bibliografię i nie może naruszać praw autorskich osób
trzecich;
7. Prezentacje prosimy dostarczyć na płycie CD lub DVD, pendrive ewentualnie karcie SD lub
drogą elektroniczną;
8. Zapisana na nośniku prezentacja powinna zostać zapisana w odrębnym folderze, w którym
należy dołączyć dane: imię i nazwisko autora, telefon i adres szkoły, adres elektroniczny
autora pracy i szkoły, nazwisko nauczyciela-opiekuna;
9. Jedna szkoła może zgłosić maksymalnie 3 projekty. Każdy projekt może być przygotowany
przez zespół składający się z maksymalnie 3 uczniów. Jeden uczestnik może być autorem
wyłącznie jednej prezentacji;
10. Opieka nauczyciela nie jest wymagana;
11. Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej;
12. Każda ze zgłoszonych prac musi być pracą przygotowana samodzielnie przez uczestnika
lub zespół uczestników wyłącznie do konkursu, Nie może być to praca wcześniej publikowana
i nagradzana;
13. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu
i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście oraz że
wykorzystane do pracy konkursowej zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich oraz
uczestnicy posiadają prawa do wykorzystania wizerunku osób trzecich.
1.
2.
3.
4.
5.

VII
Kryteria oceniania prac
Prace będą oceniane przez trzyosobowe Jury Konkursu. Kryteria oceniania:
1. Poprawność merytoryczną i językową zamieszczonych w prezentacji informacji;
2. Układ prezentacji – przejrzysty i czytelny;
3. Oryginalność i kreatywność, a także ilość zastosowanych środków przekazu;
4. Techniczną poprawność wykonania prezentacji.
VIII
Nagrody w konkursie
1. Nagrody zastały przewidziane dla 3 najlepszych prac w danej kategorii wiekowej;
2. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody oraz dyplom laureata, a wszyscy pozostali uczestnicy
dyplomy za udział w konkursie;
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3. Nauczyciele – opiekunowie uczniów otrzymają podziękowania, a nauczyciele – opiekunowie
zwycięskich prac również upominek.
IX.
Terminy
1. Zgłoszenie do udziału w konkursie (załącznik 1) należy przesłać na adres fundacja@freya.org.pl
do dnia 6 marca 2020 r.
2. Nośniki zawierające prezentację można dostarczyć w następujący sposób:
- drogą elektroniczną na udostępniony przez Organizatora „Google drive”. W tym celu niezbędne
jest wcześniejsze przesłanie poprawnego maila!
- pocztą tradycyjną na adres organizatora (data wpłynięcia do biura 16 marca 2020 r.);
Termin dostarczenia prac mija 16 marca 2020 r.!
3. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz prezentacja nagrodzonych prac odbędzie się w marcu
2020 r. (dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie)
4. Wyniki konkursu zostaną także ogłoszone na stronie internetowej Fundacji oraz profilu
facebook; tam tez będzie można obejrzeć nadesłane prezentacje.
X.
Klauzule Własności
1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu
i jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne materiały nie naruszają
praw autorskich.
2. Uczestnicy konkursu bezpłatnie przenoszą na Fundację własność nośnika pracy konkursowej
oraz wszelkie majątkowe prawa autorskie do nadesłanych prac, w szczególności na takich
polach eksploatacji jak: publikowanie ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń
nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, CD-ROM,
wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne prezentacje, a także prezentowanie prac
na wystawach związanych z działalnością, prowadzonych przez Organizatora);
XI.
Ochrona Danych Osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (RODO) Organizator informuje, a Uczestnik, Nauczyciel, Rodzic przyjmują
do wiadomości, że:
1. Administratorem danych osobowych Uczestników, Rodziców i Nauczycieli jest Fundacja
„Freya” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Przyjaźni 34E/5, 53-030 Wrocław wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej,
VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000281065.
2. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: fundacja@freya.org.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania lub zawarcia umowy, na
podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO,
4. Odbiorcami danych osobowych są wszystkie podmioty, którym przekazanie tych danych jest
niezbędne dla realizacji zobowiązań dotyczących konkursu, w tym w szczególności, obsługa
księgowa, obsługa informatyczna, obsługa prawna, w razie konieczności także inni pracownicy i
współpracownicy Administratora.
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5. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu oraz do końca
wszelkich rozliczeń z nim związanych.
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, powyższe żądania należy zgłosić Administratorowi na adres: fundacja@freya.org.pl.
8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa
dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
XII.
Postanowienia końcowe
1. Aplikacje konkursowe niespełniające warunków Regulaminu oraz Prace Konkursowe wysłane
po terminie wskazanym w § IX Regulaminu nie zostaną dopuszczone do Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku, gdy liczba
Prac Konkursowych, które wpłyną w terminie określonym w § IX nie przekroczy liczby 6.
3. Wszelkie wątpliwości w przedmiocie Konkursu rozstrzyga Organizator.
4. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień regulaminu, w każdym czasie, bez
podawania przyczyny o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie,
– o czym każdorazowo obowiązany jest powiadomić uczestników Konkursu za pośrednictwem
strony internetowej www.freya.org.pl
5. Poprzez przystąpienie do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w celu realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 922). Uczestnik ma prawo wglądu
do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia
po zakończeniu Konkursu.
6. We wszelkich niewyrażonych kwestii w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeksy Cywilny.

Konkurs na prezentację multimedialną „HISTORIE SŁYNNYCH WROCŁAWIANEK”
Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIOWA
Konkurs na prezentację multimedialną pt. „HISTORIE SŁYNNYCH WROCŁAWIANEK”

TYTUŁ PRACY

imię i nazwisko
uczestnika

………………………………………………………………………………..

adres mailowy /
tel. uczestnika

……………………………………………………………………………….

nazwa szkoły / klasa

……………………………………………………………………………….

adres mailowy /
telefon szkoły

……………………………………………………………………………….

imię i nazwisko
nauczycielaopiekuna, (jeśli
dotyczy)
adres mailowy /
telefon nauczycielaopiekuna

……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

Podpis uczestnika:
……………………………….
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Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE
1.

Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej prezentacji multimedialnej na Konkurs i posiadam do niej
pełnię praw autorskich.

2.

Oświadczam, że poprzez wysłanie prezentacji multimedialnej na Konkurs nieodpłatnie przenoszę
na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do niej, na wszystkich polach eksploatacji, o
których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.
Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z pózn. zmianami) oraz wymienionych w Regulaminie konkursu.
Ponadto przenoszę na Organizatora nieodpłatnie własność nośnika, na którym przesyłam prezentację.

3.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i używanie wizerunku uczestnika konkursu, w postaci
fotografii i dokumentacji filmowej przez Fundację „Freya” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Przyjaźni 34
e/5, a także Biuro Senatora Bogdana Zdrojewskiego z siedzibą 50-125 Wrocław, ul. Świętego Mikołaja
12;

4.

Zgoda powyższa jest nieodpłatna i nie jest ograniczona ilościowo, czasowo czy terytorialnie;

5.

Na potrzeby dokumentacji konkursu wizerunek uczestnika może być wykorzystany w różnego rodzaju
form elektronicznego przetwarzania, kadrowania także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być
uzupełniony komentarzem, montowany, przeklejany i dodawany do innych zdjęć;

6.

Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnienia w Internecie (na
stronie strony fundacji oraz portalach społecznościach Facebook, YouTube itp.) oraz zamieszczenie
w materiałach promocyjnych i informacyjnych.

7.

Administratorem dany osobowych jest Fundacja „Freya” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Przyjaźni
34e/5; fundacja@freya.org.pl; https://www.facebook.com/Fundacja.Freya/;

Podpis pełnoletniego uczestnika lub rodzica/opiekuna: …………………………………………..
Miejscowość, data: ……………………………………

