Konkurs „DZIĘKI TEMU CZUJĘ DOBRY NASTRÓJ”
jako profilaktyka zachowań ryzykownych
Regulamin konkursu z dnia 05 maja 2022r.

&1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, klas 1-8 oraz uczniów szkół
ponadpodstawowych, które mieszczą się w zasięgu działań Sopockiego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli.
3. Celem konkursu jest opracowanie i wyłonienie najlepszej pracy konkursowej w kategoriach:
uczeń z klasy 1-3, uczeń z klasy 4-8, uczeń szkoły ponadpodstawowej.
4. Konkurs ogłoszony jest na stronie: www.sodn.pl
5. Konkurs trwa od 13.05.2022 r. do 10.06.2022r.
6. Informacji na temat konkursu udziela Katarzyna Sadowska – pedagog SODN (tel. 660 063 441)
oraz Joanna Wachowiak – psycholog SODN (tel. 502 333 056).
&2. Warunki uczestnictwa
1. Udział w konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny.
2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych uczestnika i jego opiekuna dla celów związanych z przeprowadzeniem konkursu
i wydaniem nagród rzeczowych.
3. Zgoda stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
4. Wzięcie udziału w konkursach jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie przez
organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 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. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1).
&3. Zadanie konkursowe
1. Praca wykonana dowolną techniką, np. praca plastyczna, literacka, film lub inna forma
wyrażenia myśli.
2. Kryteria oceny projektu:
a) zgodność z tematyką konkursu

b) ogólne wrażenie estetyczne pracy
c) oryginalność pomysłu, sposób jego przedstawienia i ujęcia.
3. Nadesłane Projekty:
a) muszą być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika
b) nie mogą zawierać treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem
c) nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych, praw autorskich lub praw
własności przemysłowej
4. Opisany oryginał wraz z wypełnioną i podpisaną zgodą należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Armii Krajowej w Sopocie, ul. Armii Krajowej
50-54 w Sopocie z dopiskiem p. Katarzyna Sadowska lub do Sekretariatu Poradni Psychologiczno
Pedagogicznej w Sopocie ul. Władysława IV 23/23 z dopiskiem p. Joanna Wachowiak lub
przesłać mailowo skan na adres: j.wachowiak@sodn.pl. Należy zachować oryginał.
&4. Komisja konkursowa
1. Prace zgłoszone do konkursu będą ocenione przez Komisję powołaną przez Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydujący głos należy do Komisji.
3. Spośród nadesłanych prac zostanie wyłoniony przez Komisję Zwycięzca oraz 2 Laureatów dla
każdego etapu (uczeń z klasy 1-3 SP, uczeń z klasy 4-8 SP, uczeń szkoły ponadpodstawowej)
którzy zostaną nagrodzeni.
4. Fundatorem nagród jest Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
5. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej w terminie do 20 czerwca 2022r.
mailowo oraz za pośrednictwem mediów Sopockiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
6. Nagrodzone prace zostaną opublikowane w mediach społecznościowych Sopockiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli.
&5. Prawa autorskie
1. Uczestnik udziela Organizatorowi bezpłatnej licencji niewyłącznej do treści zgłoszonych
w ramach Konkursu bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na wszystkich
znanych w dniu zgłoszenia do Konkursu polach eksploatacji, w szczególności:
a) w zakresie rozpowszechniania dzieła – publiczne, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie dzieła w
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym;
2. Uczestnik wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych do prac plastycznych i ich
opracowań, w szczególności do twórczego przekształcania, przerabiania i adaptowania całości
lub fragmentów, wielokrotnego publikowania w materiałach promocyjnych związanych
z Konkursem oraz do wykorzystywania prac plastycznych w celach promocyjnych i
marketingowych Organizatora.

3. Przekazanie pracy konkursowej oznacza jednocześnie oświadczenie Uczestnika, że nie zagraża
ona, ani nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i
osobistych praw autorskich.
4. Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw odpowiada
Uczestnik.

Załącznik do regulaminu

Konkurs „DZIĘKI TEMU CZUJĘ DOBRY NASTRÓJ”
jako profilaktyka zachowań ryzykownych

WYRAŻENIE ZGODY

Ja niżej podpisany(-a)
….........................................................................................................................................,
jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny niniejszym wyrażam zgodę na wzięcie udziału
przez ..............................................................................................
(imię nazwisko uczestnika konkursu)

w konkursie DZIĘKI TEMU CZUJĘ DOBRY NASTRÓJ”, jako profilaktyka zachowań ryzykownych
organizowanego Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli na zasadach opisanych w regulaminie,
w tym na przetwarzanie danych osobowych
….................................................................................................
(imię nazwisko uczestnika konkursu)

oraz na udzielenie licencji na treści zgłoszone do konkursu.

……………………………………………(miejscowość), dnia ………………… 202…r.

