
  
 
 
 

 
„Aktywni Dolnoślązacy - Centrum Aktywności Obywatelskich w Lubaniu"  

dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  
nt. BEZPIECZEŃSTWA DZIECI/MŁODZIEŻY W INTERNECIE 

pt. „NIE DAJ SIĘ ZŁAPAĆ W SIEĆ!” 
 

I. USTALENIA WSTĘPNE: 
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego 

„Pogranicze” w Lubaniu we współpracy z Klubem Liderów Młodzieżowych w Lubaniu. 
2. Konkurs jest skierowany do młodzieży mieszkającej na terenie powiatu lubańskiego, 

bolesławieckiego, lwóweckiego i zgorzeleckiego, którzy są uczniami: 

 szkół podstawowych – klasy VI, VII, VIII, 

 szkół ponadpostawowych (licea, technika, szkoły branżowe I i II stopnia). 
      Konkurs nie jest skierowany do uczniów szkół policealnych i studentów. 
3. Zadanie konkursowe polega na samodzielnym wykonaniu 1 indywidualnej pracy plastycznej w formie 

RYSUNKU lub GRAFIKI KOMPUTEROWEJ, promującej BEZPIECZEŃSTWO DZIECI/MŁODZIEŻY W 
INTERNECIE. 

4. Celem konkursu jest: 

 promowanie wśród uczestników bezpiecznego korzystania z internetu poprzez pokazanie 
pozytywnych wzorców, 

 zwrócenie uwagi uczestników na zagrożenia wynikające z korzystania z internetu,  

 zachęcenie uczestników do refleksji w temacie głównym konkursu, 

 rozwijanie zainteresowań artystycznych młodzieży, 

 promocja młodzieży uzdolnionej artystycznie. 
5. Ocena prac konkursowych zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria: 

 kreatywne i oryginalne pokazanie tematu; 

 walory artystyczne; 

 zgodność z tematem i regulaminem konkursu. 
 
II. ZASADY UCZESTNICTWA:  
1. Konkurs jest adresowany do młodzieży z powiatu lubańskiego, bolesławieckiego, lwóweckiego i 

zgorzeleckiego (uczniów szkół podstawowych klasy VI-VIII oraz ponadpodstawowych – licea, technika, 
szkoły branżowe I i II stopnia), bez względu na przynależność  do stowarzyszeń, kół zainteresowań i grup 
twórczych. 

2. Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych: 

 I –  szkoła podstawowa – klasy VI-VIII, 

 II – szkoła ponadpodstawowa (licea, technika, szkoły branżowe I i II stopnia).  
3. Prace konkursowe: 

 są wykonane indywidualnie w formie RYSUNKU lub GRAFIKI KOMPUTEROWEJ i promują 
bezpieczeństwo dzieci/młodzieży w internecie,  

 nie naruszają w żaden sposób praw, wizerunku osób trzecich, zasad kultury i dobrych obyczajów, 
w tym w szczególności praw autorskich innych autorów; 

 są zgłaszane wyłącznie drogą elektroniczną (e-mail) jako ZDJĘCIE lub SKAN w formacie JPG lub PDF. 
4.  Jeden autor może zgłosić wyłacznie 1 pracę konkursową, które nie brała dotąd udziału w żadnym 
innym  konkursie. Uczestnik samodzielnie wybiera technikę w której zgłasza swoją pracę (rysunek lub 
grafika komputerowa). W przypadku nadesłania większej liczby prac niż 1 szt., ocenie podlega wyłącznie 
praca konkursowa, która wpłynęła jako pierwsza. 
4. Termin konkursu: 
Przesyłanie prac: 

 początek: 10.11.2020, 

 zakończenie: 08.12.2020 do godziny 23:59. 
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Ogłoszenie wyników: do 22.12.2020. 
5. Prace należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres cao@pogranicze-csb.home.pl 
E-mail ze zgłoszeniem powinien zawierać: 

a) pracę  konkursową w formie: zdjęcia lub skanu / plik JPG, PDF - o minimalnych parametrach 1748 
x 2480 px (np. zdjęcie zrobione aparatem 5Mpx), 

b) zdjęcie lub skan podpisanego własnoręcznie formularza zgłoszeniowego (wzór w załączeniu). 
UWAGA!  

 W temacie maila należy podać hasło „Konkurs plastyczny” oraz kategorię wiekową I lub II. 

 Plik z pracą konkursową musi być nazwany imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem pracy. 

 Prace niespełniające wymagań technicznych przewidzianych w regulaminie nie będą podlegać 
ocenie. 

 W przypadku osób niepełnoletnich – formularz zgłoszeniowy musi zostać podpisany także przez 
rodzica/opiekuna prawnego.  

 Prace nadesłane bez formularza nie będą brane pod uwagę przy dalszej ocenie. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z dalszej oceny prac konkursowych, które: 

 naruszają zasady kultury i dobrych obyczajów, 

 naruszają dobre imię innych osób, instytucji, organizacji, podmiotów lub grup. 
7. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe  w formie sprzętu elektronicznego  (głośniki, słuchawki i 
inne) o wartości ok. 150,00 zł każda. Zakłada się przyznanie łącznie 10 nagród głównych i wyróżnień. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo do innego rozdziału nagród, a w szczególności do połączenia kategorii 
wiekowych. 
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich, szczególnie z tytułu 
złamania praw autorskich. 
9. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji wybranych prac w mediach (drukowanych i 
internetowych), wraz z podaniem imienia i nazwiska autora, bez dodatkowej zgody autorów. 
10. Zgłoszenie pracy do udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu oraz zgodę na wykorzystanie 
danych osobowych przez organizatora w celu organizacji konkursu. 
11. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Jury powołane przez organizatora. Werdykt Jury jest 
ostateczny. 
12. Konkurs organizowany jest w ramach zadania pt. „Aktywni Dolnoślązacy - Centrum Aktywności 
Obywatelskich w Lubaniu”, dofinansowanego ze środków budżetu Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego.  
 
III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum 
Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” (ul. Armii Krajowej 30, 59-800 Lubań); kontakt z Administratorem 
Danych Osobowych: pogranicze-csb@home.pl, tel.+48  75 721 50 77. 
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji, dokumentacji i promocji zadania publicznego 
projektu pt. „Aktywni Dolnoślązacy -  Centrum Aktywności Obywatelskich w Lubaniu”, dofinansowanego ze 
środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Podstawa prawna przetwarzania danych 
osobowych wynika z art. 6 ust 1 pkt a) RODO (przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem jeżeli 
osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub 
większej liczbie określonych celów). 
3. Dane osobowe będą przechowywane przez 6 lat od dnia zakończenia projektu pt. „Aktywni Dolnoślązacy 
– Centrum Aktywności Obywatelskich w Lubaniu”. 
4. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.  
5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej. 
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6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, 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. 
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział 
w konkursie pt. „NIE DAJ SIĘ ZŁAPAĆ W SIEĆ!” 
9. Dane udostępnione przez Uczestnika konkursu będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim tylko  
w celu realizacji i dokumentacji projektu  pt. „Aktywni Dolnoślązacy – Centrum Aktywności Obywatelskich 
w Lubaniu” (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego). Odbiorcami danych mogą być również  
instytucje upoważnione z mocy prawa.   
 
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1. We wszystkich szczegółowych kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem, decyzje podejmuje 
organizator. 
2. Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji dot. organizacji/przebiegu ww. konkursu ponosi 
organizator.  
 
V. KONTAKT DO ORGANIZATORA: 
Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” 
ul. Armii Krajowej 30, 59-800 Lubań 
e-mail: cao@pogranicze-csb.home.pl 
https://pl-pl.facebook.com/Stowarzyszenie.POGRANICZE                                         
                             

 Lubań, 10.11.2020 

 
 

 

 

 

 


