
PROJEKT: "SPORT I RÓŻNORODNOŚĆ"

Akcja 2 (229): współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Nr projektu: 2018-1-FR01-KA229-047950_4

Regulamin międzynarodowego konkursu na logo projektu 

§ 1

I. Cele konkursu: 
- rozwinięcie w uczniach umiejętności samodzielnych poszukiwań materiałów źródłowych;
- rozwijanie zdolności wykorzystania dostępnych materiałów fotograficznych i innych     
dokumentów do opracowania logo;
- promowanie talentów młodzieży;
- motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu technologii 
informacyjnej;
- zdobycie max 20 punktów w rekrutacji do projektu Erasmus+

§ 2
II. Organizator:
Organizatorem konkursu jest ZSO nr 1 w Kwidzynie. 
Organizacją konkursu w ZSO nr 1 zajmuje się i informacji udziela:
Gabriela Olea Martin – koordynator projektu

§ 3

Uczestnicy konkursu: Uczestnikami konkursu są obowiązkowo uczniowie ZSO nr 1 w 
Kwidzynie, którzy wcześniej wzięli udział w I etapie rekrutacji i znaleźli się na liście 
głównej. W konkursie mogą też brać udział uczniowie z listy rezerwowej.

§ 4

Sposób przygotowania prac:

1. Logo projektu może być stworzona za pomocą dowolnego programu w rozszerzeniu 
jpg.

2. Format logo: A4,  rozdzielczość 1000x1000 pikseli.



3. Logo musi zawierać informacje w języku angielskim: tytuł projektu, 6 krajów 
partnerskich, daty 2018/2020, 

4. Zadanie konkursowe powinno być efektem samodzielnej pracy ucznia.
5. Prace należy dostarczyć drogą elektroniczną na e-mail: sportsanddiversity@gmail.com
6. Do każdej pracy należy dołączyć dane: imię i nazwisko autora, klasa, adres 

elektroniczny autora pracy.
7.  Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej.
8. Konkurs na logo projektu jest konkursem międzynarodowym, w którym uczestniczą 

uczniowie z krajów partnerskich.
9. Zwycięzca zostanie wybrany drogą głosowania online.
10.  Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może 

naruszać praw autorskich osób trzecich. 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.

11. Autorzy prac bezpłatnie przenoszą na Organizatora wszelkie majątkowe prawa 
autorskie do nadesłanych prac. Wszyscy uczestnicy konkursu składając pracę 
wyrażają tym samym zgodę na ich reprodukcję w różnych materiałach 
informacyjnych: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, 
używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do 
rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, CD-ROM, 
wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne 
prezentacje, a także prezentowanie prac na wystawach związanych z działalnością, 
prowadzonych przez Organizatora). Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza 
wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych,
reklamowych i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem. Uczestnicy 
konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 97r. o Ochronie 
Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883. z późn. zm.).

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.

§ 6

Zasady oceny przygotowanych prac:
Organizatorzy konkursu przewidują przyznanie max 20 punktów w rekrutacji do projektu 
Erasmus+ „Sport i Różnorodność”.
Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę kreatywność oraz 
oryginalność prezentowanego materiału, a także:

1. Poprawność merytoryczną i językową zamieszczonych w prezentacji informacji.
2. Przejrzysty i uporządkowany układ.
3. Adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści.
4. Kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału,
5. Techniczną poprawność wykonania logo.

Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie 
prawo do ich prezentowania na stronie projektu oraz na stronie ZSO nr 1 w Kwidzynie.. 
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Oceny prac dokona powołana przez Organizatora komisja konkursowa, w składzie:

Gabriela Olea Martin – przewodnicząca
Piotr Opacian – członek komisji

§ 7
Nagrody:
1.Organizator konkursu przewiduje przyznanie trzem najlepszym prezentacjom następujących
punktów:

1) 20 pkt
2) 15 pkt
3) 10 pkt

Za udział w konkursie uczniowie otrzymują 5 pkt. Udział osób z listy głównej jest 
obowiązkowy. Udział osób z listy rezerwowej jest dobrowolny.

§ 8
Termin i miejsce konkursu 

1. Logo należy przesłać na adres e-mail: sportsanddiversity@gmail.com do dnia 5 
stycznia 2019r.

2. Wyniki konkursu (I i II miejsce w ZSO nr1) zostaną ogłoszone na stronie internetowej
ZSO nr 1 do dnia 10 stycznia 2019r.

3. Dwa projekty logo z każdego kraju partnerskiego zostaną udostępnione online i 
odbędzie się głosowanie na najlepsze logo.

4. Wyniki konkursu międzynarodowego zostaną ogłoszone najpóźniej w marcu 2019.

§ 9

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w
sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych kandydatów do projektu, uczestników projektu,
rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletnich kandydatów i uczestników jest Zespół
Szkół Ogólnokształcący nr 1 w Kwidzynie.
Dane kontaktowe:
ul. Konarskiego 12
82-500 Kwidzyn
tel/fax (55) 279 39 35
e-mail: sekretariat@zsokwidzyn.pl

2. Przedstawicielem Administratora jest dyrektor – Sebastian Więckowski.
3. Dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  realizacji  Projektu  w  ramach  programu

Erasmus +; Akcja 2 (229): WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACJI I WYMIANY
DOBRYCH  PRAKTYK  realizowanego  przy  wsparciu  finansowym  uzyskanym
z Komisji Europejskiej.

4. Dane osobowe udostępnione będą Administratorowi poprzez złożenie wniosku przez
kandydata oraz rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego kandydata.

5. Dane  osobowe  przetwarzane  będą  na  podstawie  zgody  kandydata
i rodziców/opiekunów  prawnych  niepełnoletnich  kandydatów  w  celu  rekrutacji
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do projektu oraz na podstawie umowy zawartej z uczestnikami projektu wyłonionymi
w wyniku rekrutacji w w/w celu.

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji celów, dla jakich
zostały zebrane.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów
oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych Administratora. 

8. Odbiorcami  danych  osobowych  są  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do  uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa..

9. Osoba,  której  dane  osobowe  przetwarza  administrator  danych,  posiada  prawo
do dostępu  do treści  danych,  sprostowania  danych,  usunięcia  danych,  ograniczenia
przetwarzania danych, przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu cofnięcia
zgody w dowolnym momencie  bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania,
którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem  z  zastrzeżeniem
ograniczeń wynikających z przepisów prawa.

10. Osoba,  której  dane  osobowe  przetwarza  Administrator,  posiada  wniesienia  skargi
do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku
uznania,  że przetwarzanie  danych  osobowych  narusza  przepisy  Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych.

11. Dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany
i nie są poddawane profilowaniu.

12. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. Wyjątek stanowi sytuacja
przewidziana przepisami prawa krajowego.

13. Inspektorem Ochrony Danych Szkoły jest Aleksandra Czarnobaj. 
Dane kontaktowe - e-mail: iod@e-atc.pl.

Serdecznie zapraszamy i życzymy powodzenia

Organizator:
Koordynator projektu                                                                                        
Gabriela Olea Martin


