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REGULAMIN KONKURSU NA LOGOTYP ORAZ HASŁO
PROMUJĄCE AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKĄ
tekst jednolity z dnia 12.02.2020 roku
I.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu pt. „AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA” (dalej: Konkurs) jest
Fundacja Inicjatyw Twórczych i Społeczno-Edukacyjnych Kurdybanek z siedzibą
w Krakowie (adres: ul. Kalwaryjska 26/6, 30-504 Kraków), wpisana do rejestru
stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000602453, posiadająca
NIP: 6793123030 (dalej Organizator).
2. Konkurs organizowany jest w ramach Projektu „Działam, więc jestem. Obywatelskość
dzieci i młodzieży” realizowanego przez Organizatora w partnerstwie ze Szkołą
Podstawową nr 7 im. Wojska Polskiego w Krakowie (Partner). Projekt
współfinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na
lata 2014-2020.
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 20 lutego 2020 roku i trwa do dnia 20 marca 2020
roku włącznie.
4. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego
w Krakowie (dalej Szkoła) z klas I do VIII oraz członków społeczności lokalnej, przez co
rozumieć należy bliskich, znajomych, absolwentów i sąsiadów Szkoły.
5. Zasady Konkursu określone są w poniższym dokumencie, zwanym w dalszej części
Regulaminem. Wszelkie dodatkowe informacje mają charakter uzupełniający i
zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora: http://kurdybanek.com
oraz jego profilu w mediach społecznościowych Facebook pod adresem:
https://www.facebook.com/DzialamWiecJestem/. Zgłoszenie prac do Konkursu
oznacza jednoczesną akceptację warunków Regulaminu.
6. Zasadniczym celem Konkursu jest popularyzacja i pogłębianie wiedzy o aktywności
obywatelskiej, rozumianej jako podejmowanie działań na rzecz dobra swojego,
bliskich, znajomych, sąsiadów, otoczenia, możliwych następstwach takiej działalności
oraz kształtowanie postaw pro-obywatelskich wśród młodzieży oraz społeczności
lokalnej.
II.

Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Wojska
Polskiego w Krakowie (dalej Szkoła) z klas I do VIII oraz młodzież społeczności lokalnej
Szkoły do lat 18. - za zgodą swych opiekunów prawnych, a także dorośli członkowie
społeczności lokalnej.
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
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3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie Plastycznym jest:
a) wykonanie i dostarczenie pracy konkursowej do dnia 20 marca 2020 roku:
1) do godz. 15.00 do Sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego
w Krakowie – o dochowaniu terminu decyduje data wpływu pracy
konkursowej do Sekretariatu Szkoły;
2) do godz. 23:59 w formie elektronicznej na adres mailowy Organizatora –
kontakt@kyrdybanek.com - wpisując w tytule wiadomości „Konkurs –
Aktywność Obywatelska SP Nr 7”;
b) dostarczenie pracy konkursowej może nastąpić osobiście do Sekretariatu Szkoły
w godzinach jej funkcjonowania lub pocztą na adres: ul. Władysława
Spasowskiego 8, 31-139 Kraków (z dopiskiem „Konkurs – Aktywność Obywatelska
SP Nr 7”);
c) dołączenie do prac pisemnego oświadczenia Uczestnika, a w przypadku
Uczestnika małoletniego – oświadczenia Jego opiekuna prawnego (np. rodzica)
zawierającego dane Uczestnika: imię, nazwisko, klasa do której uczęszcza, a także
dane kontaktowe do opiekuna prawnego, zgodę na przetwarzanie danych
osobowych autora pracy oraz nieodpłatne przeniesienie na Organizatora
majątkowych praw autorskich do nadesłanej pracy – o treści zgodnej ze wzorem
dostępnym
i możliwym
do
pobrania
na
stronie
internetowej
http://kurdybanek.com w zakładce „Konkurs” lub bezpośrednio w Sekretariacie
Szkoły;
d) przestrzeganie postanowień Regulaminu.
4. Prace konkursowe, które wpłyną po terminie wskazanym w ust. 3 pkt a), jak również
prace niezawierające oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt c) nie zostaną
uwzględnione w trakcie rozpatrywania przez Komisję Konkursową.
III.

Wymogi dotyczące prac konkursowych

1. Praca konkursowa winna koncentrować się na idei Aktywności Obywatelskiej –
działalności na rzecz dobra bliskich, znajomych, sąsiadów oraz swojego otoczenia
i składać się z Logotypu (znaku graficznego) i/lub Hasła.
2. Praca może zostać wykonana dowolną płaską techniką plastyczną (np. ołówek,
kredka, pastele, farby plakatowe, farby akwarelowe, kolaż, itp.), w tym także w formie
elektronicznej - w formacie A4 (210 mm x 297 mm).
3. Praca konkursowa musi być pracą przygotowaną wyłącznie w celu udziału w
Konkursie „Aktywność Obywatelska” i nie może być zgłaszana w innego rodzaju
konkursach, jak też pochodzić z wcześniej organizowanych konkursów.
4. Praca konkursowa musi zostać przygotowana samodzielnie przez Uczestnika.
5. Każdy z Uczestników może przekazać do Konkursu dowolną ilość prac, przy
zachowaniu wymogów zgłoszenia.
6. W Konkursie udział można wziąć wyłącznie osobiście, w tym poprzez opiekuna
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prawnego, w szczególności niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu
osób trzecich.
7. W Konkursie biorą udział wyłącznie prace indywidualne.
8. Uczestnikami Konkursu nie mogą być najbliżsi członkowie rodzin (dzieci, rodzeństwo,
siostrzeńcy, bratankowie) pracowników oraz członków organów zarządzających
Organizatora i Partnerów.
IV.

Ocena prac, wyłonienie laureatów i wręczenie nagród

1. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora,
w skład której wejdą:
1) Przedstawiciel Organizatora;
2) Trener Projektu;
3) Nauczyciel Szkoły;
4) Przedstawiciel Rodziców uczniów Szkoły;
5) 3 Uczniów Szkoły.
2. Prace konkursowe po dostarczeniu do Sekretariatu Szkoły zostaną poddane przez
Organizatora anonimizacji na czas ich oceny przez Komisję Konkursową.
3. Kryteriami oceny prac przez Komisję Konkursową będą: samodzielność wykonania
pracy, kreatywność, walory artystyczne oraz zgodność i oryginalne podejście do
tematu Konkursu, pobudzanie pozytywnych emocji, jak również czytelność i łatwość
zapamiętania Logotypu/Hasła.
4. Komisja Konkursowa spośród przekazanych prac wyłoni 8 (osiem) najciekawsze oraz
najtrafniejsze Hasła oraz Logotypy, odpowiednio po jednym w każdej kategorii
wiekowej, które kolejno od dnia 1 kwietnia 2020 roku do dnia 8 maja 2020 roku do
godz. 23:59, podlegać będą głosowaniu. Organizator zastrzega sobie prawo łączenia
Logotypu i Hasła pochodzących od różnych autorów, stosownie do głosowania
Komisji Konkursowej i poddaniu pod głosowanie tak przygotowanego zestawienia.
5. Głosowanie odbywać będzie się w dwóch formach:
1) Fizycznie w Szkole w trakcie warsztatów w ramach Projektu „Działam, więc
jestem – Obywatelskość Dzieci i Młodzieży”, na przygotowanych przez
Organizatora formularzach;
2) Elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej Organizatora
http://kurdybanek.com.
6. Logotyp i Hasło, które uzyskają najwięcej głosów zostaną zamieszczone na workach
(plecakach), które kolejno rozdysponowane zostaną między uczniami Szkoły.
Stosownie do ustaleń Organizatora z Laureatami Konkursu (odpowiednio ich
Opiekunami) wydrukowane Hasło oraz Logotyp mogą także zostać podpisane
imieniem i/lub nazwiskiem oraz wiekiem Uczestnika.
7. Wybór zwycięskich Haseł i Logotypów dokonany zostanie w następujących
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kategoriach wiekowych:
1) Kategoria I: klasy od I do III bądź dzieci w wieku do lat 10 ze społeczności lokalnej;
2) Kategoria II: klasy od IV do VI bądź dzieci i młodzież w wieku od 11 do 13 lat ze
społeczności lokalnej;
3) Kategoria III: klasy od VII do VIII bądź młodzież w wieku od 14 do 15 lat;
4) Kategoria IV: członkowie społeczności lokalnej w wieku od lat 16 i wyżej.
8. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne.
9. Wyniki Konkursu opublikowane będą na stronach internetowych Organizatora:
http://kurdybanek.com oraz jego profilu w mediach społecznościowych Facebook pod
adresem: https://www.facebook.com/fundacjakurdybanek/.
10. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 14 maja 2020 roku.
V.

Postanowienia końcowe

1. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów prawidłowego
przeprowadzenia Konkursu. Na workach (plecakach) z wykorzystaniem prac
Laureatów mogą zostać zamieszczone imię i/lub nazwisko oraz wiek autora pracy.
2. Zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych –
Organizator informuje, iż Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww.
ustawy jest Fundacja Inicjatyw Twórczych i Społeczno-Edukacyjnych Kurdybanek
z siedzibą w Krakowie. Fundacja gromadzone dane przetwarza zgodnie z zasadami
określonymi w ustawie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże
podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w zakresie
określonym Regulaminem jest warunkiem udziału w Konkursie. Ponadto Organizator
informuje, iż Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych oraz ich zmiany i uzupełniania. Na potrzeby Konkursu dane te są również
powierzane Partnerowi.
3. Wszelkie przekazane w ramach Konkursu prace, niezależnie od faktu spełnienia
wymogu udziału w Konkursie, uhonorowania lub nie nagrodą ich autorów,
przechodzą na własność Organizatora z chwilą ich doręczenia i nie podlegają
zwrotowi po jego zakończeniu.
4. Prace niespełniające wymogów Regulaminu nie biorą udziału w Konkursie.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez cały czas trwania Konkursu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu, o czym zamieści
właściwe informacje na stronie internetowej Organizatora: http://kurdybanek.com oraz
profilu
w
mediach
społecznościowych
https://www.facebook.com/DzialamWiecJestem/.

Facebook:

7. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od organizowania Konkursu bez
podania przyczyny i nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku nadesłania zbyt małej
ilości prac.
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8. Wszelkie spory wynikające z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem
będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
9. Regulamin Konkursu obowiązuje od dnia 20.02.2020.

Klauzula informacyjna dla Uczestników
KONKURSU AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych Uczestnika bądź - w przypadku osób niepełnoletnich -również
jego opiekuna prawnego (dalej łącznie zwanych: Uczestnikiem) jest: Fundacja Inicjatyw Twórczych
i Społeczno-Edukacyjnych Kurdybanek z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Kalwaryjska 26/6, 30-504
Kraków), wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000602453,
posiadająca NIP: 6793123030, kontakt e-mail pod adresem: kontakt@kurdybanek.com,
2) W sprawie swoich danych osobowych Uczestnik może kontaktować się z Administratorem, przesyłając
e-mail na adres konktakt@kurdybanek.com lub korespondencyjnie na adres Fundacji;
3) Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania:
a. Administrator będzie przetwarzać dane Uczestnika w celach należytego przeprowadzenia
Konkursu Aktywność Obywatelska.
b. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona przez Uczestnika (art. 6 ust.
1 pkt a RODO)
4) Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże podanie danych osobowych
i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w zakresie określonym Regulaminem Konkursu jest warunkiem
wzięcia udziału. Brak danych i/lub zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie
przez Uczestnika, a przesłana praca konkursowa pozostawiona zostanie bez rozpatrzenia.
5) Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą przez czas niezbędny dla przeprowadzenia Konkursu,
a po jego zakończeniu przechowywane w zakresie, celu i przez okres zgodny z przepisami prawa, w
tym dotyczącymi archiwizowania dokumentacji w ramach Projektu „Działam, więc jestem.
Obywatelskość Dzieci i Młodzieży” – dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich na lata 2014-2020.
6) Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma prawo cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) Prawo do sprzeciwu: W każdej chwili Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych. Wówczas Fundacja przestanie przetwarzać dane Uczestnika w tych celach,
chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych Uczestnika istnieją dla Fundacji ważne,
prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Uczestnika lub
dane będą niezbędne Fundacji do rozliczenia Projektu bądź ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.
8) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
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Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy
RODO.
9) Odbiorcy danych: dane osobowe Uczestnika mogą zostać ujawnione innym podmiotom wyłącznie na
podstawie przepisów prawa.
10) Dane Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane, nie
będą także przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
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