
 

 

Konkurs plastyczno-fotograficzny 

Nasze – wielkopolskie. Inwestycje 

ułatwiające życie mieszkańców 

mojej gminy/miejscowości 

 

Regulamin Konkursu 

„Nasze – wielkopolskie. Inwestycje ułatwiające życie 

mieszkańców mojej gminy/miejscowości”  
   

  

§1   

  

Postanowienia ogólne  

  

1. Regulamin niniejszy określa zasady przeprowadzenia konkursu „Nasze – wielkopolskie. 

Inwestycje ułatwiające życie mieszkańców mojej gminy/miejscowości”, zwany dalej 

Konkursem. 

2. Organizatorem Konkursu jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. B.Chrobrego 

15, 64-100 Leszno,  zwane dalej Organizatorem.  

3. Koordynatorem Konkursu jest Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, tel.: 61 626 65 70, e-mail:  

edukacja@umww.pl, zwany dalej Koordynatorem.  

4. Partnerami Konkursu są:  

1) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, 

2) Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, 

3) Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul Sosnowa 14, 62-510 Konin, 

4) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, ul. Wrocławska 182, 62-800 Kalisz. 

5. Patroni konkursu: 

• Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych o/Poznań 

• Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w 

Poznaniu 

6. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Koordynatora i Organizatora.  

7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.   

§2  

  

 Cele Konkursu  

  

Celem Konkursu jest:  

1. Popularyzacja idei aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu publicznym.  

2. Uświadomienie młodzieży szkolnej wagi i znaczenia partycypacji politycznej                                             

w funkcjonowaniu współczesnego państwa demokratycznego.  

3. Wdrażanie do postaw odpowiedzialności za działalność obywatelską społeczeństwa.  

4. Uświadomienie wagi udziału w życiu publicznym każdego obywatela.  

5. Budowanie umiejętności krytycznego odbioru treści wizualnych.  
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6. Wdrażanie do postaw uczciwości akademickiej twórcy.  

7. Promocja Województwa Wielkopolskiego. 

  

  

  

§3  

  

Zasady udziału w Konkursie  

  

1) Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z klas IV-VI, zwani dalej 

Uczestnikami.  

2) Konkurs ma charakter indywidualny, nie jest możliwe uczestnictwo zespołów.   

3) Jeden nauczyciel może być Opiekunem kilku uczniów.  

4) Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie pracy plastycznej (dowolna technika) 

lub wykonanie zdjęcia/cyklu zdjęć prezentujących inwestycje ułatwiające życie mieszkańców.  

5) Formaty fotografii 

a) Fotografia tradycyjna – format A4 

b) Fotografia przesłana elektronicznie – format jpg, rozdzielczość  minimum 2480 × 3508 

pikseli. 

6)  Formaty prac plastycznych: minimum A4 nie większe niż A3. 

7) Każdy Uczestnik może przygotować tylko jedną pracę konkursową – plastyczną lub 

fotograficzną z zastrzeżeniem, że w skład pracy fotograficznej będącej cyklem zdjęć mogą 

wejść maksymalnie trzy fotografie. 

8) Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wysłanie pocztą tradycyjną pracy. Fotografie 

można przesłać również powielone tradycyjnie z opisem na odwrocie (imię i nazwisko autora) 

lub pocztą elektroniczną (pliki nazwane imieniem i nazwiskiem autora wg zasad podanych w 

punkcie 5) z wypełnionymi i podpisanymi załącznikami  do regulaminu (skany dokumentów) 

na adres: CDN w Lesznie, ul. Chrobrego 15, 64-100 Leszno z dopiskiem Konkurs „Nasze 

wielkopolskie. Inwestycje ułatwiające życie mieszkańców mojej gminy/miejscowości”, adres 

e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl. Termin nadsyłania prac mija 8 listopada 2021r. Decyduje data 

stempla pocztowego lub wpływu poczty elektronicznej na skrzynkę  mailową. 

9) Nadesłane na Konkurs prace nie będą zwracane, ich treść nie będzie udostępniana innym 

podmiotom poza czynnościami niezbędnymi do przeprowadzenia Konkursu oraz realizacji 

celów projektu za wyjątkiem Patronów projektu. 

10) Udział w Konkursie jest dobrowolny natomiast podanie danych osobowych, o których mowa 

w załączniku nr 1 do Regulaminu jest niezbędne do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia 

Konkursu. Niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem zgłoszenia bez 

rozpatrzenia. 

11) Oceny formalnej prac dokonują Partnerzy CDN Piła,  ODN Poznań, ODN Kalisz, CDN 

Konin, CDN Leszno. Każdy z ośrodków proponuje po jednej najlepszej pracy w kategorii 

prac plastycznych i prac fotograficznych. 

12) Komisję finału konkursu powołuje Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie. 

Komisja może składać się z przedstawicieli organizatora, koordynatora, partnerów, 

przedstawicieli Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. 
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Mickiewicza w Poznaniu i Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych o/Poznań oraz 

powołanych przez Dyrektora CDN w Lesznie przedstawicieli innych instytucji. 

13) Komisja finału z prac zaproponowanych przez komisje ośrodków wyłania zwycięzców 

konkursu. 

14) Organizator upoważnia członków komisji do przetwarzania danych osobowych w ramach 

konkursu. 

15) Decyzje komisji finałowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniom. 

 

 

 

§4  

  

Nagrody  

  

1. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości:  

Kategoria plastyczna: 

I. Miejsce – 500 zł   

II. Miejsce –  300 zł   

III. Miejsce – 200 zł   

Kategoria fotograficzna: 

I. Miejsce –  500 zł   

II. Miejsce – 300 zł   

III. Miejsce – 200 zł   

Dopuszczalne są odstępstwa od określonych kwot w zależności od ceny detalicznej zakupu 

nagród rzeczowych.  

2. Wszyscy Uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.  

4. Wartość nagrody zawiera zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% zgodnie z 

art.30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pobrany zryczałtowany 

podatek płatnik przekaże na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w terminie do 

20 następnego dnia miesiąca po miesiącu przekazania nagrody.  

5. Nagrody zostaną wręczone na uroczystej gali w grudniu 2021 roku.  

6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego  

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (www.umww.pl) oraz na stronie internetowej 

Organizatora w zakresie: imię, nazwisko, nazwa szkoły.  

7. Wizerunek Laureatów Konkursu oraz ich Opiekunów może zostać opublikowany na stronach 

internetowych Organizatora i Koordynatora oraz w biuletynach informacyjnych promujących 

Województwo Wielkopolskie.  
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§5  

 

 Zasady przetwarzania danych osobowych 

Organizator informuje, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34,                    

61-714 Poznań. 

2) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:  

a) przeprowadzenia, rozstrzygnięcia i rozliczenia Wielkopolskiego Konkursu „Nasze – 

wielkopolskie. Inwestycje ułatwiające życie mieszkańców mojej gminy/miejscowości” 

b) promocji Województwa Wielkopolskiego z wykorzystaniem wizerunku; 

c) archiwalnych. 

3) Państwa dane osobowe przetwarzamy: 

a) na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, w zakresie wykorzystania wizerunku;  

b) w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych. 

4) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się  

z Inspektorem ochrony danych osobowych listownie pod adresem: Departament Organizacyjny i 

Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 

61-714 Poznań, lub elektronicznie poprzez skrytkę elektroniczną ePUAP: 

/umarszwlkp/SkrytkaESP lub e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl. 

5) Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres 10 lat zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną. 

6) Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym, a ich niepodanie skutkuje brakiem 

możliwości realizacji celów, dla których są gromadzone. 

7) Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,                              

w przypadku o którym mowa w pkt. 3b). 

8) Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania                                  

lub ograniczenia przetwarzania. 

9) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

10) W przypadku uzyskania tytułu laureata Państwa dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, 

wizerunek, nazwa szkoły, będą podawane do publicznej wiadomości. 

11) Państwa dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, wizerunek, nazwa szkoły, będą podawane 

do publicznej wiadomości oraz mogą zostać przekazane w wymienionym zakresie Patronom 

konkursu. 
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§6  

 

Postanowienia końcowe  

  

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.  

2. Ustala się następujące formy kontaktu z Organizatorem:  

a) poczta tradycyjna: CDN w Lesznie, ul. Chrobrego 15, 64-100 Leszno z dopiskiem 

Konkurs Nasze wielkopolskie. 

b) e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl  

c) telefon: Centrum Doskonalenia Nauczycieli 65 529 90 62   

lub konsultant CDN w Lesznie T. Kopydłowski 695741613 

3. Załącznikiem do niniejszego regulaminu jest Karta uczestnika 
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Załącznik nr 1  

  

KARTA ZGŁOSZENIA PRACY DO KONKURSU  
  
  

Dane uczestnika  

Imię    

Nazwisko    

Data i miejsce 

urodzenia 

 

Klasa    

Telefon    

e-mail    

  

Dane szkoły  

Nazwa Szkoły    

Ulica    

Miejscowość    

Telefon    

  

Dane Opiekuna Merytorycznego  

Imię     

Nazwisko    

e-mail    
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1. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne, natomiast podanie ww. jest niezbędne do udziału                         

w Konkursie oraz do jego rozliczenia i archiwizacji.  

2. Oświadczam, że znane mi są warunki uczestnictwa w Wielkopolskim Konkursie „Nasze 

wielkopolskie. Inwestycje ułatwiające życie mieszkańców mojej gminy/miejscowości”  i w pełni 

je akceptuję.  

3. Oświadczam, że zapoznałem się  z zasadami przetwarzania danych osobowych zawartych w 

regulaminie konkursu. 

4. Potwierdzam prawidłowość informacji przedstawionych w formularzu zgłoszeniowym i ich 

zgodność ze stanem na dzień złożenia formularza.  

5. Oświadczam, że praca zgłoszona do Konkursu jest mojego autorstwa i wykonałem ją osobiście.  

 

 

……………………………......                    ……………………………......  
              Miejscowość, data                                       Podpis Uczestnika  

                           

                            
……………………………….           ………………………………  

             Miejscowość, data                          Podpis Opiekuna Merytorycznego  

  

   

  

     ……………………………                                                                   ……………………………….. 
                Miejscowość, data                                                           Podpis rodzica (w przypadku, 

                             gdy Uczestnik jest niepełnoletni)     

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku przez administratora, którym jest Marszałek 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, w celu 

promocji Województwa Wielkopolskiego.  

 

……………………………......                    ……………………………......  
         Miejscowość, data                                       Podpis Uczestnika  

              
  

……………………………….                   ………....................................  
            Miejscowość, data                   Podpis Opiekuna Merytorycznego  

                               
  

 ……………………………..                                                                    ……………………………….. 
            Miejscowość, data                                                           Podpis rodzica (w przypadku, 

                             gdy Uczestnik jest niepełnoletni 


