REGULAMIN
KONKURSU GRAFICZNO- MULTIMEDIALNEGO
PROMUJĄCEGO DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE
„KREATYWNIE O DORADZTWIE”
§1
Organizator
Organizatorem jest Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, a za jego prawidłowy
przebieg odpowiada Doradca zawodowy - konsultant przy wsparciu członków Sieci Doradców
Zawodowych Szkół Branżowych i Technicznych. Konkurs organizowany jest w ramach realizacji
projektu „Akcja-kwalifikacja 2” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego RPO WK-P, Działanie 10.1. Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT,
poddziałanie 10.1.3. Kształcenie zawodowe w ramach ZIT.
§2
Uczestnicy konkursu
1. Adresatem konkursu jest młodzież czternastu bydgoskich szkół kształcących w zawodzie
(technikum, szkoła branżowa), w których działają Punkty Informacji i Kariery utworzone i
prowadzone w ramach projektu „Akcja-kwalifikacja 2”.
2. Na konkurs należy przesyłać prace indywidualne.
3. Przy tworzeniu prac konkursowych Uczeń może opierać się na wskazówkach opiekuna
merytorycznego-nauczyciela lub doradcy zawodowego pracującego w szkole.
4. Uczestnik może przesłać na konkurs maksymalnie dwie prace w każdej z kategorii.
5. Uczestnikami konkursu stają się osoby, które złożą prace konkursowe wraz z formularzem
zgłoszenia i podpisanym załącznikami. W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest
wyrażenie pisemnej zgody przez rodziców lub prawnych opiekunów.
6. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich innych osób. Przesłanie prac oznacza,
że Uczestnik jest jej autorem.
§3
Cele i tematyka konkursu
Organizatorzy oczekują prac, które:
1. Wypromują doradztwo edukacyjno-zawodowe i pracę doradców w szkołach,
2. Rozpowszechnią wiedzę na temat działalności Punktów Informacji i Kariery,
3. Pozwolą zaprezentować uzdolnienia plastyczne, graficzne, multimedialne uczniów.
§4
Formy konkursu
1. Konkurs ma charakter jednoetapowy. Obejmuje dwie kategorie:



Formę graficzno-fotograficzną: plakat (grafika komputerowa, techniki łączone), zdjęcie/kolaż
z podpisem lub hasłem
Formę multimedialną: spot filmowy (maks. 3 minutowy)
§5
Szczegółowe warunki przeprowadzenia konkursu

1.
2.
3.
4.

Termin ogłoszenia konkursu – 20.02.2019 r.
Składanie prac konkursowych – do 21.03.2019 r. (liczy się data stempla pocztowego)
Rozstrzygnięcie konkursu – do 12.04.2019 r.
Organizator dopuszcza możliwość przedłużenia konkursu.

§6
Sposób i forma dostarczenia prac
1. Forma dostarczenia:
 osobiście lub pocztą: MOEN ul. Jana III Sobieskiego 10 85-060 Bydgoszcz (sekretariat,II piętro).
Koperta opatrzona dopiskiem „Konkurs - doradztwo zawodowe”
 Prace graficzne i fotograficzne obejmują wydruk o formacie A4 oraz płytę z zapisem projektu lub
zdjęcia w formie pliku JPG lub PNG, lub GIF o rozdzielczości min. 300 dpi
 Prace multimedialne obejmują płytę DVD z zapisem filmu w formacie zgodnym z odtwarzaniem
Windows Media Video
2. Do prac dołączony musi być formularz zgłoszenia, zgoda na przetwarzanie danych osobowych
i upowszechnienie pracy, stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu.
3. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu
4. Prace dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
5. Prace należy składać w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem w trakcie
transportu i umożliwiających ich bezpieczne otwarcie.
6. Organizator Konkursu nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania i przesłania prac
konkursowych oraz zwrotu prac przesłanych na konkurs.
§7
Rozstrzygnięcie konkursu
1. Komisja powołana do rozstrzygnięcia Konkursu przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Edukacji
Nauczycieli w Bydgoszczy ocenia prace na posiedzeniu zamkniętym zgodnie z kryteriami:
 trafność ujęcia tematu i celów konkursu
 kreatywność i oryginalność
 estetyka wykonania prac
2. Komisja Konkursowa podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów.
3. Komisja konkursowa rozstrzyga konkurs, wybierając w każdej kategorii najlepszą pracę
konkursową oraz dwie prace wyróżnione oraz przygotowuje uzasadnienie rozstrzygnięcia
konkursu.
4. O wynikach konkursu Organizator telefonicznie zawiadomi laureatów i osoby wyróżnione
w terminie podanym w regulaminie.
5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
§8
Nagrody
1. Przewidziano nagrody rzeczowe:
Nagroda główna w każdej kategorii – tablet graficzny
Po dwa wyróżnienia w każdej kategorii - powerbank
2. Organizator w miarę posiadanych środków może przyznać dodatkowe nagrody zwycięzcom,
wyróżnionym lub innym uczestnikom konkursu.
3. Każdy Uczestnik otrzyma potwierdzenie wzięcia udziału w konkursie.
§9
Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: p. N. Cuske 664 036 015

Załącznik nr 1

pieczęć szkoły uczestnika konkursu

KARTA ZGŁOSZENIA

Dane uczestnika konkursu

1. Imię i nazwisko:......................................................................................................................
2. Szkoła.....................................................................................................................................
3. Tel. kontaktowy:.............................................. ……………………………………………………
4. Adres e- mail...........................................................................................................................
5. Nazwisko opiekuna merytorycznego…………………………………………………………………

Załącznik 2
Konkurs
graficzno-multimedialny
promujący Doradztwo zawodowe
w ramach projektu „Akcja – kwalifikacja 2”
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, upowszechnienie
pracy oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem konkursu i akceptacja jego zapisów

Ja,………..…………………………………………………………………………………………………………,
uczeń Szkoły ……………………………………………………………………………………………………,
niżej podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym
umieszczenie ich na stronie internetowej MOEN w Bydgoszczy oraz stronach internetowych instytucji
realizujących projekt „Akcja-kwalifikacja 2” wraz z podaniem imienia, nazwiska i nazwy szkoły,
do której uczęszczam w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1).
Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację mojej pracy oraz mojego wizerunku na potrzeby
dokumentacji i celów promocyjnych konkursu.
Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu,
2) dane osobowe mogą zostać udostępnione w celach związanych z konkursem,
a w szczególności na liście laureatów konkursu ,
3) podanie danych jest dobrowolne,
4) mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
5) praca przesłana na konkurs może być upowszechniona podczas okolicznościowej wystawy,
na stronie WWW organizatora oraz szkół uczestniczących w konkursie, a także w mediach
społecznościowych.
6) potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem ogólnym konkursu graficzno-medialnego
promującego doradztwo zawodowe „Kreatywnie o doradztwie” wraz z załącznikami oraz
akceptuję ich zapisy.

…………………………………..
(data)

* - oświadczenie podpisuje czytelnie pełnoletni uczestnik konkursu

………………………………………..
czytelny podpis składającego *

Obowiązek informacyjny wobec uczestnika konkursu
Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w
Bydgoszczy ul. Jana III Sobieskiego 10, 85-060 Bydgoszcz. W sprawach związanych z ochroną
swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych
za pomocą e-mail:iod@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych: ul. Jana
III Sobieskiego 10, 85-060 Bydgoszcz.
Celem przetwarzania jest zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu podnoszącego wiedzę uczniów
na temat doradztwa edukacyjno-zawodowego, rozwijającego ich uzdolnienia i zainteresowania oraz
promowanie nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia uczniów. Podstawą przetwarzania są:
ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów,
turniejów i olimpiad. Dane osobowe uczestnika konkursu udostępniane są podmiotom, którym należy
udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa. Nie przekazuje się ich do państw trzecich
ani do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Regulaminem
ogólnym konkursów. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane
w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje
przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi przystąpienie do
konkursu. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Załącznik 3
Konkurs
graficzno-multimedialny
promujący Doradztwo zawodowe
w ramach projektu „Akcja – kwalifikacja 2”
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na upowszechnienie
pracy oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem konkursu i akceptacja jego zapisów

Ja,………..……………………………………………………………………………………………………….,
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

ur.

………………………………w…………………………………….,

rodzic/opiekun prawny* ucznia

………………………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko Uczestnika konkursu

uczęszczającego do Szkoły……………………………………………………………………………………,
niżej podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym
umieszczenie ich na stronie internetowej MOEN w Bydgoszczy oraz stronach internetowych instytucji
realizujących projekt „Akcja-kwalifikacja 2” wraz z podaniem imienia, nazwiska i nazwy szkoły, do
której uczęszczam w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1).
Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację pracy dziecka/podopiecznego* oraz jego wizerunku
na potrzeby dokumentacji i celów promocyjnych konkursu.
Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu,
2. dane osobowe mogą zostać udostępnione w celach związanych z konkursem, a w szczególności
na liście laureatów konkursu ,
3. podanie danych jest dobrowolne,
4. mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
5. praca przesłana na konkurs może być upowszechniona podczas okolicznościowej wystawy, na
stronie WWW organizatora oraz szkół uczestniczących w konkursie, a także w mediach
społecznościowych.
6. potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem ogólnym konkursu graficzno-medialnego
promującego doradztwo zawodowe „Kreatywnie o doradztwie” wraz z załącznikami oraz akceptuję
ich zapisy.
…………………………………..
(data)

………………………………………..
czytelny podpis składającego **

* niewłaściwe skreślić
* * oświadczenie podpisuje czytelnie rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego Uczestnika konkursu

Obowiązek informacyjny wobec uczestnika konkursu
Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w
Bydgoszczy ul. Jana III Sobieskiego 10, 85-060 Bydgoszcz. W sprawach związanych z ochroną
swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych
za pomocą e-mail:iod@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych: ul. Jana
III Sobieskiego 10, 85-060 Bydgoszcz.
Celem przetwarzania jest zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu podnoszącego wiedzę uczniów
na temat doradztwa edukacyjno-zawodowego, rozwijającego ich uzdolnienia i zainteresowania oraz
promowanie nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia uczniów. Podstawą przetwarzania są:
ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów,
turniejów i olimpiad. Dane osobowe uczestnika konkursu udostępniane są podmiotom, którym należy
udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa. Nie przekazuje się ich do państw trzecich
ani do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Regulaminem
ogólnym konkursów. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane
w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje
przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi przystąpienie do
konkursu. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

