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Knurów, 04.04.2018 r 

 

Regulamin konkursu 
 
 

Jak pozytywnie wpływasz na otoczenie, działaj ąc w sieci?  
 

§ 1 
Konkurs „Jak pozytywnie wpływasz na otoczenie, działając w sieci?” zwany dalej „Konkursem” 
organizowany jest przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, ul. Kosmonautów 5a, 44-194 Knurów. 
 

§ 2 
Konkurs jest przeznaczony dla klas II i III gimnazjum oraz klas szkół ponadgimnazjalnych ze szkół na 
terenie działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie, czyli są to klasy ze szkół miasta 
Knurowa, gmin Powiatu Gliwickiego: Pilchowice, Sośnicowice, Gierałtowice (zwanych dalej „Klasami”).  
 

§ 3 
1. Konkurs jest ogłoszony na witrynie konkursu pod adresem http://dzialamy.online/ od 

4 kwietnia 2018r .  
2. Dodatkowo do szkół z terenu objętego zasięgiem Konkursu zostaną przesłane zaproszenia 

w formie elektronicznej zachęcające do udziału Konkursie. 
 

§ 4 
Konkurs trwa od 4 kwietnia 2018 roku do 14 czerwca 2018 roku. 
  

§ 5 
W Konkursie są przewidziane dwie równorzędne nagrody - Nagroda Główna oraz Nagroda Publiczności. 
Nagrodami są bezpłatny udział w jednodniowej wycieczce klasowej w czerwcu 2018 roku (przed 
zakończeniem roku szkolnego). 
 

§ 6 
Przedmiotem Konkursu jest stworzenie przez Klasę Pracy Konkursowej, która musi: 

• opowiadać historię, poruszać temat „Jak pozytywnie wpływasz na otoczenie, działając w sieci?”, 
• mieć postać narracji cyfrowej (ang.: digital storytelling), w której Klasy mogą wykorzystać zdjęcia, 

dźwięki, głos narratora, wideo, tekst (do decyzji Klasy),  
• angażować w wystąpienie przynajmniej połowę Klasy, 
• maksymalnie trwać 5 minut,  
• być dostarczone w formacie pliku „avi” lub „mp4”, 
• zawierać elementy kultury, sztuki, dziennikarstwa, edukacji medialnej, 
• być zgodne z obowiązującym prawem oraz przyjętymi normami społecznymi (narracje 

zawierające wulgaryzmy, sceny sprzeczne z prawem nie zostaną dopuszczone do Konkursu), 
• być możliwe do udostępnienia w sieci Internet. 

 
§ 7 

Każda Klasa może zgłosić tylko jedną Pracę Konkursową. Zgłoszenia uczestnictwa Klasy w Konkursie 
dokonuje uczeń klasy – Reprezentant Klasy na przygotowanym do tego celu Formularzu Zgłoszeniowym 
(Załącznik nr 1) wraz ze zgłoszeniem muszą zostać spełnione warunki § 20, a także musi zostać 
wypełniony Załącznik nr 2 dla każdego ucznia Klasy biorącego udział w Konkursie).  
 

§ 8 
Prace Konkursowe należy dostarczyć do Organizatora do 22 maja 2018 roku (decyduje data wpływu). 
 
Dostarczenie Prac Konkursowych odbywa się jednym z poniższych sposobów: 
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• Przesłanie Pracy Konkursowej w sposób elektroniczny wraz z wypełnionym i podpisanym 
Formularzem Zgłoszeniowym (skan) przez odnośnik umieszczony na Witrynie Konkursu 
(http://dzialamy.online/). 

• Dostarczenie w inny sposób (pocztą lub osobiście) Pracy Konkursowej na płycie DVD wraz z 
wypełnionym Formularzem Zgłoszeniowym (załącznik do regulaminu) na adres Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej.  
 

Klasy (Reprezentant Klasy) dostarczają Pracę Konkursową z Formularzem Zgłoszeniowym na własny 
koszt. Prace konkursowe, które wpłyną po ustalonym terminie nie będą brały udziału w konkursie. W 
przypadku wysyłki Pracy Konkursowej pocztą za datę wpływu uznaje się datę doręczenia Pracy 
Konkursowej do Organizatora. 
 

§ 9 
Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub uszkodzenie prac i Formularza 
Zgłoszeniowego, powstałe w trakcie przesyłki.  
 

§ 10 
Nośniki, na których będą przesłane Prace Konkursowe i wypełnione Formularze Zgłoszeniowe przechodzą 
na własność Organizatora i nie będą odsyłane. 
 

§ 11 
Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktu z Reprezentantem Klasy zgłaszającym prace do 
Konkursu. 
 

§ 12 
Wszystkie zgłoszone Prace Konkursowe zostaną 28 maja 2018 roku umieszczone na stronie Konkursu na 
jednym z portali społecznościowych, gdzie przez 12 dni będą podlegały głosowaniu publiczności 
(użytkowników portalu społecznościowego). 

 
§ 13 

O wyłonieniu nagrodzonych prac zadecyduje powołane w tym celu jury złożone z przedstawicieli 
Organizatora, Partnerów (Starostwa Powiatu Gliwickiego, Fundacji ING Dzieciom) i ekspertów 
zewnętrznych. 
 

§ 14 
Jury wyłoni laureatów Konkursu – zdobywców Nagrody Głównej oraz dokona liczenia głosów dla Nagrody 
Publiczności. 
 

§ 15 
Kryteriami oceny dla Nagrody Głównej będą: zaangażowanie uczestników potrzebne do realizacji projektu, 
wykorzystanie idei pracy w grupie przy tworzeniu Prac Konkursowych, zgodność przedstawionej historii 
z tematem Konkursu oraz oryginalność i pomysłowość w sposobie przedstawienia tematu, a także walory 
artystyczne pracy.  
 

§ 16 
Nagroda publiczności zostanie przyznana Uczestnikom, których Praca Konkursowa zyska największa liczbę 
„pozytywnych reakcji” na portalu społecznościowym.  
 

§ 17 
Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna. 
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§ 18 
1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas finału Konkursu na Gali Ogłoszenia Wyników, która 

odbędzie się w czerwcu 2018 roku.  
2. Podczas tego wydarzenia zostaną zaprezentowane wybrane Prace Konkursowe. 
3. Wyniki Konkursu po ich ogłoszeniu będą dostępne na Witrynie Konkursu.  

 
§ 19 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w razie wpłynięcia zbyt małej liczby 
prac lub zbyt niskiego poziomu prac.  

2. Nie ma możliwości zamiany Nagrody na wypłatę pieniężną (ani w całości, ani w części), ani na 
jakąkolwiek inną nagrodę rzeczową.  

3. W przypadku, gdy Laureat Nagrody rezygnuje z odbioru wygranej Nagrody, nie otrzymuje 
ekwiwalentu pieniężnego od Organizatora za Nagrodę.  

4. Nagroda może być odebrana tylko przez Klasy które wygrały odpowiednie kategorie – nie można 
przenieść prawa do wykorzystania wygranej Nagrody na inną klasę 

 
§ 20 

Z udziałem w Konkursie wiąże się konieczność  

1. wyrażenie zgody na udział w Konkursie przez prawnych opiekunów, 

2. wyrażenie zgody na nieodpłatne upowszechnianie prac Uczestników za pośrednictwem 

Internetu (na potrzeby przeprowadzenia głosowania oraz promocji Konkursu), 

2.1.oznacza to że odnośniki do Prac Konkursowych mogą zostać umieszczone także na 

stronach innych organizacji w postaci tzw. „linków”, „polubień” lub „udostępnień” 

w szczególności na stronach partnerów Konkursu jak i stronach Organizatora, 

3. wyrażenie zgody na nieodpłatne utrwalenie wizerunku na zdjęciach, filmie i publikację wizerunku 

utrwalonego w materiale zdjęciowym oraz filmowym stworzonym w trakcie uczestnictwa w Gali 

Ogłoszenia Wyników i wyciecze klasowej bez ograniczeń terytorialnych i czasowych za 

pośrednictwem materiałów drukowanych, Internetu i telefonii mobilnej, do użytku 

wewnętrznego i zewnętrznego Organizatora.  

Zgody te muszą być wyrażone w formie pisemnej przez prawnych opiekunów osób niepełnoletnich lub 

jeżeli uczestnik jest pełnoletni przez niego samego na Formularzu Zgody (Załącznik nr 2 do regulaminu). 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże jej brak uniemożliwia udział w Konkursie ucznia Klasy. Brak 

udziału ucznia Klasy w Konkursie jest równoznaczny z brakiem możliwości odbioru Nagrody przez tego 

ucznia w przypadku zwycięstwa Klasy (udziału w wycieczce).  

 
§ 21 

1. W przypadku uznania danej pracy za zwycięską, zgodnie z Regulaminem, z chwilą przekazania 
nagrody zwycięskim Klasom, Organizator nabywa całość autorskich praw majątkowych do 
nagrodzonej pracy bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszystkich znanych polach 
eksploatacji, obejmujących w szczególności: 

1.1. utrwalanie i zwielokrotnianie pracy, w szczególności wytwarzanie egzemplarzy pracy dowolną 
techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz cyfrową, wprowadzanie do pamięci 
komputera; 

1.2. obrót oryginałem, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału; 

1.3. rozpowszechnianie prac, w szczególności poprzez publiczne wystawienie, a także publiczne 
udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym, w tym publikacja prac w Internecie. 

2. Nabycie praw, o których mowa w ust. 1 obejmuje również prawa zależne wraz z wyłącznym prawem 
do udzielenia zezwolenia na wykonywanie praw zależnych. Organizator nabywa prawo do 
dokonywania dowolnych zmian w pracach, do ich wykorzystania w dowolnym celu i zakresie, w części 
lub całości oraz łączenia z innymi dziełami. 
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§ 22 
1. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego Konkursu jest Organizator. 
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Konkursu.  
3. Przetwarzanie danych będzie się odbywać na zasadach określonych w Regulaminie. 
4. Dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa. 
5. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
6. Wskazanie wymaganych niniejszym Regulaminem danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich 

brak uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie, a w przypadku wygranej, także odbioru nagrody.  
 

§ 23 
Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych, (Dz. 
U. nr 209, poz. 1540 z późn. zmianami). 
 

§ 24 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany mogą być dokonywane 

tylko na korzyść Klas. 
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Załącznik 1. Formularz Zgłoszeniowy – zgłoszenie udziału Klasy w konkursie „Jak pozytywnie wpływasz 
na otoczenie, działając w sieci?” 
 

Tytuł Pracy Konkursowej  

Nazwa pliku z Pracą Konkursową  

Nazwa szkoły  

Klasa  

Imię i nazwisko  Reprezentanta  Klasy 
(zgłaszającego pracę konkursową) 

 

Adres email Reprezentanta Klasy  

Numer telefonu Reprezentanta Klasy  

Liczba osób w klasie  

Liczba osób występująca w pracy 
konkursowej 

 

Liczba osób która brała udział 
w tworzeniu pracy konkursowej 
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Załącznik nr 2. Formularz Zgody prawnych opiekunów na udział w Konkursie 

Zgody od rodziców - zgodnie z §20 Regulaminu Konkursu (dostępnym na Witrynie Konkursu - 

http://dzialamy.online). 

„Z udziałem w Konkursie wiąże się konieczność  

1. wyrażenie zgody na udział w Konkursie przez prawnych opiekunów, 

2. wyrażenie zgody na nieodpłatne upowszechnianie prac Uczestników za pośrednictwem 

Internetu (na potrzeby przeprowadzenia głosowania oraz promocji Konkursu), 

2.1.oznacza to że odnośniki do Prac Konkursowych mogą zostać umieszczone także na 

stronach innych organizacji w postaci tzw. „linków”, „polubień” lub „udostępnień” 

w szczególności na stronach partnerów Konkursu jak i stronach Organizatora, 

3. wyrażenie zgody na nieodpłatne utrwalenie wizerunku na zdjęciach, filmie i publikację 

wizerunku utrwalonego w materiale zdjęciowym oraz filmowym stworzonym w trakcie 

uczestnictwa w Gali Ogłoszenia Wyników i wyciecze klasowej bez ograniczeń terytorialnych 

i czasowych za pośrednictwem materiałów drukowanych, Internetu i telefonii mobilnej, do 

użytku wewnętrznego i zewnętrznego Organizatora.  

Zgody te muszą być wyrażone w formie pisemnej przez prawnych opiekunów osób niepełnoletnich 

lub jeżeli uczestnik jest pełnoletni przez niego samego na Formularzu Zgody (Załącznik nr 2 do 

regulaminu). 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże jej brak uniemożliwia udział w Konkursie ucznia Klasy. 

Brak udziału ucznia Klasy w Konkursie jest równoznaczny z brakiem możliwości odbioru Nagrody 

przez tego ucznia w przypadku zwycięstwa Klasy (udziału w wycieczce).” 

 
Zgoda - Podpis prawnych opiekunów osób zaangażowanych w wytworzenie Pracy Konkursowej 
i biorących udział w Konkursie: 
 

Imię i nazwisko ucznia biorącego udział 
w Konkursie 

Podpis prawnego opiekuna / lub jeżeli uczeń jest 
pełnoletni jego samego 

  

 


