WOJEWÓDZKI KONKURS
„Twoja krew, życie innych”
dla uczniów wszystkich typów szkół

REGULAMIN
I

ORGANIZATORZY

1. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie;
2. Kuratorium Oświaty w Lublinie.
II

CELE KONKURSU

Celami konkursu są:
1. Propagowanie idei Honorowego Krwiodawstwa wśród uczniów i ich rodziców.
2. Pogłębianie wiedzy na temat Honorowego Krwiodawstwa.
3. Realizacja edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.
4. Rozwijanie wrażliwości uczniów na potrzeby drugiego człowieka, wychowanie do
czynnego zaangażowania w różne formy pomocy.
5. Odwołanie się do uniwersalnych wartości: dobro, wrażliwość, pomaganie.
6. Rozwijanie twórczości artystycznej i kreatywności uczniów.
7. Kształtowanie postawy otwartości na drugiego człowieka i odpowiedzialności za
siebie i innych.

III

ZASADY KONKURSU
1. Konkurs jest organizowany w związku z jubileuszem 70-lecia istnienia Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.
2. Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół:
SZKOŁY PODSTAWOWE
KLASY I-III

 Dzieci wykonają pracę plastyczną, której tematem będzie krwiodawstwo.
 Dopuszczalna technika wykonania prac: rysunek, grafika, malarstwo, collage
(format prac: A4, A3).
KLASY IV-VI
 Uczniowie zaprojektują ulotkę lub plakat, promujący ideę krwiodawstwa.
 Dopuszczalna technika wykonania prac: rysunek, grafika, malarstwo, collage
(ulotka - format A4, plakat – format A4, A3).
KLASY VII-VIII
 Uczniowie zaprojektują ulotkę lub plakat, promujący ideę krwiodawstwa.
 Dopuszczalna technika wykonania prac: rysunek, grafika, malarstwo, collage
(ulotka - format A4, plakat – format A4, A3).
SZKOŁY PONADPODSTAWOWE / PONADGIMNAZJALNE
 Uczniowie w dowolnej formie zareklamują ideę krwiodawstwa (np. film –
max. 30 s, reklama radiowa – max. 30 s, forma graficzna lub inna).
3. Zgłoszenia szkół, placówek do udziału w konkursie, należy dokonać mailowo na
adres: anna.guzowska@kuratorium.lublin.pl w terminie do dnia 24 września 2019
roku.
4. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę oraz adres szkoły/placówki.
5. Każda szkoła/placówka biorąca udział w konkursie może przesłać maksymalnie
3 prace w każdej kategorii wiekowej, wyłonione w konkursie wewnętrznym.
6. Jeden autor może przedstawić tylko jedną pracę. W przypadku przesłania większej
liczby prac konkursowych, uczestnik zostanie wykluczony.
7. Prace nie mogą być grupowe.
8. Prace powinny być opatrzone kartą informacyjną (załącznik nr 1 do Regulaminu).
9. Przed rozpoczęciem konkursu w szkole, zaleca się przeprowadzenie zajęć na temat
krwiodawstwa.
10. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przyjęcie materiałów
promujących honorowe krwiodawstwo dedykowanych dla poszczególnych etapów
kształcenia.
11. Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie o zgodzie rodziców na przetwarzanie
danych osobowych dziecka, klauzulę informacyjną oraz o zgodzie na korzystanie z
prac dziecka dla promocji idei honorowego krwiodawstwa – jak w pkt. 15 (załącznik
nr 2 do Regulaminu).

12. Prace należy nadesłać w terminie do 4 października 2019 r. (decyduje data stempla
pocztowego) na adres: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Im. PARTYZANTÓW
LUBELSZCZYZNY w LUBLINIE ul. Niecała 1 20-080 Lublin; z dopiskiem:
konkurs „Krwiodawstwo” (prosimy nie składać i nie oprawiać prac).
13. Organizator nie przewiduje zwrotu nadesłanych prac.
14. Organizator

zastrzega

sobie

prawo

publikowania

i

reprodukowania

prac

konkursowych.
15. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego
wykorzystywania prac dla promocji idei krwiodawstwa na następujących polach
eksploatacji: wystawa, druk w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie,
używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do
rozpowszechniania bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych.
16. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie przez uczestnika wszelkich praw do
prac. Przesłanie podpisanego Formularza zgłoszeniowego do Konkursu oznacza
deklarację rodzica/opiekuna prawnego, że praca konkursowa nie narusza prawa,
w tym, w szczególności dóbr osobistych osób trzecich oraz że jest wolna od
jakichkolwiek roszczeń z tytułu autorskich praw majątkowych od osób trzecich, a
w przypadku wystąpienia osób trzecich z takimi roszczeniami, zgłaszający ponosi
wyłączną odpowiedzialność wobec tych osób.
17. Przesłanie

Formularza

zgłoszeniowego

do

Konkursu

oznacza

jednocześnie

przekazanie Organizatorowi wszelkich autorskich praw majątkowych i praw
pokrewnych do niekomercyjnego wykorzystania zgłoszonej pracy. Przeniesienie to
następuje w pełnym zakresie, do korzystania i rozporządzania w całości lub w części,
na zasadzie wyłączności, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. Ponadto
przesłanie Formularza zgłoszeniowego do Konkursu stanowi wyrażenie zgody na
wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie, inne niekomercyjne rozpowszechnianie,
publiczne

udostępnianie

pracy konkursowej,

jej

odtwarzanie,

wyświetlanie,

umieszczanie na stronach internetowych.
18. Za niedopuszczalne uznaje się przesyłanie prac konkursowych zawierających treści
sprzeczne z prawem lub łamiące normy społeczne i obyczajowe.
19. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
20. Jury oceniające prace zostanie powołane przez Organizatorów konkursu.
21. Dla laureatów przewidziane są nagrody i dyplomy. W każdej kategorii przyznane
zostaną 3 nagrody.

22. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień lub nie
przyznania liczby nagród w ilości wskazanej w pkt 17.
23. Organizatorzy zaproszą telefonicznie oraz mailowo laureatów konkursu na galę
finałową.

Finał

konkursu

połączony

z

wręczeniem

nagród

odbędzie

się

17 października 2019 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, ul. Artura Grottgera 2
w Lublinie.

IV

KRYTERIA OCENIANIA PRAC

Kryteriami oceny prac są:
1. Prezentacja idei Honorowego Krwiodawstwa.
2. Umiejętność oddziaływania na odbiorcę, zainteresowanie go ideą krwiodawstwa.
3. Zastosowanie ciekawych technik plastycznych.
4. Kreatywność.
5. Estetyka wykonania.

V.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Decyzja jury jest ostateczna.
2. Wszystkie sprawy związane z organizacją i przebiegiem Konkursu rozstrzyga Organizator.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów
prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu,
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu.

VI.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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. U.
UE. L. Z 2016 r. Nr 119, str. 1) – (dalej jako „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu /rodziców lub opiekunów
prawnych/nauczycieli

jest

Organizator

Regionalne

Centrum

Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa w Lublinie SPZOZ. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

w RCKiK w Lublinie:

e-mail

t.sternik@rckik.lublin.pl; adres korespondencyjny –adres

Organizatora, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
2. Dane osobowe Uczestników/rodziców lub opiekunów prawnych/nauczycieli będą
przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, przez Organizatora
– RCKiK w Lublinie wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem
Konkursu. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone publicznie podczas gali finałowej w dn.
17.10.2019 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, ul. Artura Grottgera 2 w Lublinie.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika (art. 6 ust 1 lit. a
RODO). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
4. Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą podmioty przetwarzające dane osobowe
na zlecenie Organizatora.
5. Dane Uczestnika Konkursu oraz rodzica/opiekuna prawnego/nauczyciela prowadzącego
mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa.
6. Dane Uczestnika Konkursu oraz rodzica/opiekuna prawnego/nauczyciela prowadzącego nie
trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię,
Liechtenstein i Islandię).
7. Dane osobowe Uczestników/rodziców lub opiekunów prawnych/nauczycieli będą
przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania lub do czasu
wycofania zgody na przetwarzanie danych – jeżeli nastąpi wcześniej.
8. Dane osobowe Uczestników/rodziców lub opiekunów prawnych/nauczycieli nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
9. Uczestnicy/rodzice lub opiekunowie prawni/nauczyciele mają prawo żądania od
Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz
prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w RODO. Uczestnikom
przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.

10. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza
przepisy RODO lub inne przepisy o ochronie danych osobowych.

