
REGULAMIN

WOJEWÓDZKI KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ 
"Słowa krzywdzą! Stop Hejtowi w sieci"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORGANIZATOR KONKURSU
1. Niniejszy  Regulamin,  zwany  dalej  „Regulaminem”,  określa  warunki  uczestnictwa  w  Wojewódzkim

Konkursie Grafiki Komputerowej "Słowa krzywdzą! Stop Hejtowi w sieci" zwanym dalej „Konkursem”,
a także kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania zwycięzców.

2. Organizatorem Konkursu zwanym dalej „Organizatorem” jest: 
 Gdyński  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,  ul.  Słowackiego 53, 81-392 Gdynia, tel:  58 765 07 92,  

e-mail: sekretariat@godn.eu 
 Szkoła  Podstawowa  nr  6  im.  Antoniego  Abrahama  w  Gdyni  ul.  Cechowa  22,   81-194  Gdynia,  

tel.: 58 625 40 25, mail: sekretariat@sp6.gdynia.pl 
Osoba  odpowiedzialna  za  organizację:  Beata  Chojnowska-Gąsiorek,  nauczyciel  informatyki  w  SP6  
w  Gdyni, doradca metodyczny GODN z Informatyki

II. CEL KONKURSU
Celem konkursu jest:

a. popularyzacja wiedzy i umiejętności informatycznych wśród uczniów szkół podstawowych,
b. wyłanianie młodych talentów,
c. rozwijanie umiejętności uczniów w posługiwaniu się wybranym środowiskiem graficznym,
d.  promowanie bezpiecznego i kulturalnego korzystania z Internetu, 
e. zachęcenie   młodych   ludzi   do   reagowania   na   hejt   i   słowa,   które krzywdzą,
f. wzmocnienie w uczniach postawy obywatelskiej i odwagi cywilnej,
g. propagowanie pozytywnych zachowań wśród młodzieży,
h. promowanie inicjatyw młodych ludzi przeciwko mowie nienawiści;

III.  UCZESTNICY
1. Konkurs  przeznaczony  jest  dla  uczniów  klas  IV  –  VIII  szkół  podstawowych  z  województwa

pomorskiego.

IV.  WYMAGANIA
1. Każda szkoła może zgłosić do konkursu 3 prace graficzne. 
2. Prace  muszą  być  zapisane  w  formacie  jpg wg  schematu:  ImięNazwisko_klasa_Szkoła  

(np. JanKowalski_klasa6_SP6Gdynia.jpg).
3. Prace należy przekazać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: slowakrzywdza.stophejt@gmail.com

lub pocztą tradycyjną w wersji elektronicznej (płyta CD lub DVD) na adres Szkoła Podstawowa nr 6  
ul. Cechowa 22, 81-194 Gdynia z dopiskiem „Słowa krzywdzą! Stop Hejtowi w sieci”.

4. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia  (załącznik nr 1 Regulaminu
Konkursu), w całości wypełnione oświadczenie opiekuna prawnego (załącznik nr 2 Regulaminu Konkursu).
Nieprawidłowo  wypełniona  karta  zgłoszenia  i  oświadczenie  opiekuna  prawnego  lub  ich  brak,
dyskwalifikuje pracę.

V. HARMONOGRAM KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Podanie  danych  związanych  z  udziałem w Konkursie  są  całkowicie  dobrowolne,  ale  niezbędne  do

wzięcia udziału w Konkursie.
2. Prace konkursowe przesyłać do dnia 31 grudnia 2020 r. 
3. W Konkursie wezmą udział tylko prace spełniające warunki wskazane w pkt 4 Regulaminu, nadesłane

do 31.12.2020 r.
4. W przypadku nadsyłania zgłoszeń i prac konkursowych przesyłką pocztową lub kurierską o zachowaniu

terminów decyduje data stempla pocztowego.
6. Do  pracy  konkursowej  muszą  być  załączone  karty  zgłoszenia  oraz  podpisane  przez  opiekunów

prawnych uczestnika oświadczenia, których treść zawiera załącznik nr 1 i nr 2 do Regulaminu.
7. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.sp6.gdynia oraz www.godn.eu

do dnia 30 stycznia 2021 r.
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VI. JURY KONKURSOWE
1.1. Jury konkursowe powołane zostanie przez Organizatora. Jury podczas oceny prac będzie brało pod 

uwagę:
a. zgodność pracy z tematyką Konkursu,
b. samodzielność wykonania pracy,
c. oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,
d. dbałość o estetykę wykonania;

2. Decyzja Jury co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

VII. NAGRODY KONKURSOWE
1. Na podstawie nadesłanych prac komisja konkursowa wyłoni zwycięzców.
2. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
3. Dyplomy i  nagrody dla zwycięzców zostaną przesłane pocztą na adres szkoły w ciągu 2 tygodni od

ogłoszenia wyników.
4. Nie  jest  możliwe  odstąpienie  prawa  do  nagrody  osobom  trzecim.  Nie  jest  możliwe  wypłacenie

równowartości nagrody.

VIII. DANE OSOBOWE
1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu

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 (RODO).

2. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 6 w Gdyni,  przy ul.  Cechowa 22,  
tel.: 586254025

3. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:
iod.edu@gdynia.pl 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także w celach
promocji konkursu oraz jego Organizatorów.

5. Organizatorzy – Szkoła Podstawowa nr 6 oraz GODN będzie zbierał następujące dane zawarte w Karcie
zgłoszenia i Oświadczeniu:

5.a. imię i nazwisko uczestnika,
5.b. nazwa, e-mail i dokładny adres szkoły uczestnika,
5.c. imię i nazwisko opiekuna prawnego dziecka,
5.d. imię, nazwisko,  adres e-mail nauczyciela pod kierunkiem, którego została wykonana praca,

6. Dane  osobowe  uczestnika  konkursu  będą  przetwarzane  na  podstawie  podpisanej  zgody  przez
przedstawiciela ustawowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

7. Przedstawicielom ustawowym dziecka przysługuje prawo do:
a. żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
b. prawo do ich sprostowania,
c. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych: skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie

ma wpływu na jej przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody,
f. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skargę 

w tym zakresie można wnieść w dowolnym momencie, jeżeli uważa Pani/Pan, że powierzone dane
osobowe są przetwarzane z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

8. Organizator  oświadcza,  iż  dane  uczestników  konkursu  nie  będą  przetwarzane  w  sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przesłanie pracy, karty zgłoszenia i oświadczenia oznacza akceptację Regulaminu.
2. Regulamin dostępny jest na stronie Organizatora www.sp6.gdynia.pl oraz www.godn.eu
3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień niniejszego regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn niezależnych.
5. Organizator  traktować  będzie  prace  z  największą  dbałością  i  starannością,  jednak  nie  bierze

odpowiedzialności za ich zaginięcie lub uszkodzenie podczas transportu pocztowego.
6. Prace biorące udział w Konkursie przechodzą na własność Organizatora.
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Załączniki do Regulaminu:
1. Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia,
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie ze zgodą na udział w konkursie.



Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

KARTA ZGŁOSZENIA DO WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU
 GRAFIKI KOMPUTEROWEJ „Słowa krzywdzą! Stop Hejtowi w sieci”

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

1. Pełna nazwa szkoły

2. Adres szkoły

3. Numer telefonu szkoły

4. Adres e-mail szkoły

5. Nauczyciel 
prowadzący

6. Adres e-mail 
nauczyciela

7. Nazwa  programu,  
w  którym  wykonano
grafikę komputerową

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych:  „imię,  nazwisko,
telefon kontaktowy,  adres e-mail  oraz nazwa szkoły,” w  Wojewódzkim  Konkursie
Grafiki Komputerowej „Słowa krzywdzą! Stop Hejtowi w sieci” organizowanym przez
Szkołę  Podstawową  nr  6  oraz  GODN,  zwany  dalej  Organizatorem,  w  celach
informacyjnych  o  wynikach  konkursu.  Regulamin  dostępny  jest  na  stronie
Organizatora www.sp6.gdynia.pl  oraz www.godn.eu.

………………………………………………………………………………………………….
Data i czytelny podpis nauczyciela

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu 

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany/podpisana

………………………………..……...…………………………………………..………………………………………….,
(imię i nazwisko, jako prawny opiekun dziecka),

…………………………………………………………………………..………………………………………..……………
(imię i nazwisko dziecka)

Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem 
Wojewódzkiego Konkursu Grafiki Komputerowej „Słowa krzywdzą! Stop Hejtowi w 
sieci” i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam  zgodę  na  udział  niepełnoletniego  córki/syna  w  Wojewódzkim
Konkursie  Grafiki  Komputerowej  „Słowa  krzywdzą!  Stop  Hejtowi  w  sieci”
organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 6 w Gdyni oraz GODN zwanym dalej
Organizatorem.  Regulamin  dostępny  jest  na  stronie  Organizatora  www.godn.eu,
www.sp6.gdynia.pl

…….………………………………………………...…………………………..……………………………………..……
Data, czytelny podpis rodzica/opiekuna

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do pracy konkursowej
na  Organizatora  i  jednocześnie,  wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych
osobowych  oraz  danych  mojego  dziecka:  „imię  i  nazwisko  autora”  przez
Organizatorów  Konkursu  w  celu  umożliwienia  dziecku  udziału  w  konkursie
popularyzującym grafikę komputerową.

…………………………………………………...…………………………..………………………………………………
Data, czytelny podpis rodzica/opiekuna

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: dane osobowe
uczestników  konkursu  będą  wykorzystywane  tylko  do  celów  przeprowadzenia
konkursu.
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