Regulamin konkursu
„Poznań, Warszawa – wspólna sprawa!
Cyfrowe opowieści – #lokalnybohater”

Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Organizatorami Konkursu „Poznań, Warszawa - wspólna sprawa! Cyfrowe opowieści
- #lokalnybohater” (zwanego dalej: „Konkursem”) jest Fundacja Kochania Poznania,
zarejestrowana pod numerem KRS 0000600156 z siedzibą przyul. Jana Matejki 55 /
2, w Poznaniu (60-770) zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs przeprowadzany jest jako element projektu edukacyjnego „Poznań, Warszawa - wspólna sprawa!”, realizowanego z okazji 76. rocznicy Powstania Warszawskiego, który sfinansowany został ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata
2014-2020 Narodowego Instytutu Wolności.
3. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych (zwanych dalej
„Uczestnikami”)w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248). Warunkiem
udziału w konkursie jest ukończenie przez ucznia 13 roku życia.
4. Celem Konkursu jest podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat udziału
Wielkopolan w Powstaniu Warszawskim, aktywizacja uczestników do samodzielnego
poznawania historii oraz upamiętnienie Wielkopolan biorących udział w Powstaniu
Warszawskim, a szczególnie postaci Zofii Grodeckiej ps. „Biała Ewa”, Adama BoryProjekt realizowany przez Fundację Kochania Poznania.
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sa
ps. “Pług”, Henryka Czapczyka ps. „Mirski” oraz Józefa Granatowicza.
5. Zawody Konkursu są jednostopniowe.
6. Konkurs odbywa się w terminie od 1 czerwca 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku.
Ogłoszenie wyników nastąpi 6 lipca 2020 roku.

Rozdział II
Zasady udziału w Konkursie
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
3. Zgłoszenia Uczestników do Konkursu dokonuje Dyrektor Szkoły, jego zastępca lub
nauczyciel, poprzez przesłanie do dnia 31 maja 2020 roku na adres e-mail konkurs@wspolnasprawa1944.pl, formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr
1 do niniejszego regulaminu, zawierającego:
1) listę zgłoszonych zespołów,
2) nazwy zespołów,
3) imiona i nazwiska członków zespołów,
4) nauczyciela, pod którego opieką przygotowywane są prace konkursowe,

5) wybranych przez zespoły bohaterów,
6) dane adresowe i kontaktowe szkoły,
7) opis wybranej formy pracy konkursowej.
4. W Konkursie biorą udział zespoły liczące od 3 do 5 uczniów (zwane dalej „zespołami”).
5. Członkowie zespołu muszą uczęszczać do tej samej szkoły, mogą jednak uczyć się w
różnych klasach.
6. Jeden uczeń może być członkiem jednego zespołu.
7. Każda szkoła może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę zespołów.
8. Każdy zespół tworzy profil wybranego bohatera i przesyła link/linki do stworzonego
profilu/profilów na adres konkurs@wspolnasprawa1944.pl, do dnia 7 czerwca 2020 r.
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9. Zadaniem zespołu jest stworzenie profilu na dowolnym portalu/platformie internetowej i regularne publikowanie tam treści promujących wybranego powstańca warszawskiego, pochodzącego z Wielkopolski w formie: filmów, zdjęć, podcastów, infografik, artykułów, wpisów blogowych, itp.
10. Przed przystąpieniem do Konkursu uczniowie są zobowiązani do zapoznania się ze
wskazówkami dotyczącymi realizacji zadania konkursowego.
11. Zespoły biorące udział w konkursie zobowiązane są do dbania o dobre imię bohatera.
Organizator konkursu ma prawo odrzucić wybranego przez zespół bohatera lub wykluczyć z konkursu zespół, który narusza dobre imię bohatera lub organizatora konkursu.
12. Opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele lub opiekunowie, którzy mogą pomóc zespołom w realizacji zadania konkursowego. Jeden nauczyciel, opiekun może wspierać
kilka zespołów.
13. Opiekunowie zespołów chcących wziąć udział w Konkursie zobowiązani są przesłać
do 31 maja 2020 roku na adres e-mail: konkurs@wspolnasprawa1944.pl:
a) skan lub zdjęcie podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego pisemnego

oświadczenia o zgodzie na udział Uczestnika w Konkursie i akceptacji Regulaminu Konkursu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
b) listę członków każdego zespołu wraz z wybranym przez zespół bohaterem -

Wielkopolaninem biorącym udział w Powstaniu Warszawskim.
14. Nadesłane prace podlegają ocenie przez Komisję powołaną przez Organizatora.
15. Komisja będzie przyznawać punkty zgodnie z poniższym kluczem:
a) 20% za kompleksowość, spójność przekazywanej treści i regularność działań,
b) 20% za merytoryczną wartość i jakość źródeł, z których korzystali uczniowie,
c) 20% za kreatywność zespołu, nieszablonowe podejście do realizacji projektu,

twórczość zespołu rozumiana jako ilość i różnorodność wybranych i zrealizowanych form i narzędzi ekspresji,
d) 20% za zasięgi stworzonego profilu, ilość osób obserwujących, ilość wyświe-

tleń/odtworzeń materiału,
e) 20% za zrealizowanie proponowanych lub własnych działań dodatkowych

związanych z promocją wybranego bohatera.
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16. Od wyników konkursu można złożyć odwołanie w przypadku zaistnienia okoliczności technicznych – awaria portalu społecznościowego, itp. – które uniemożliwiły Komisji prawidłowe zweryfikowanie prac.
17. Komisja do 6 lipca 2020 roku opublikuje i prześle uczestnikom wyniki konkursu.
18. Komisja wyłania 10 zwycięskich zespołów, których uczestnicy wraz opiekunowie zaproszeni zostaną na jednodniowy wyjazd do Warszawy w ramach obchodów 76.
rocznicy Powstania Warszawskiego.
19. Uczestnicy i opiekunowie trzech zwycięskich zespołów nagrodzeni zostaną dodatkowo nagrodami rzeczowymi. Pula nagród wynosi 2000 zł, a ich podział ustali Komisja.
20. Organizator zobowiązuje się dostarczyć nagrody na adres szkół, które zgłosiły zwycięskie zespoły do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

Rozdział III
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników jest Fundacja Kochania Poznania, zarejestrowana pod numerrem KRS 0000600156 z siedzibą na ul.
Jana Matejki 55/2, 60-770 w Poznaniu. Przetwarzanie danych osobowych odbywać
się będzie na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu 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 (rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych).
2. Dane osobowe Uczestników będą gromadzone i przetwarzane w celu organizacji i
przeprowadzenia Konkursu.
3. Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane:
a. imię i nazwisko,
b. data urodzenia,
c. klasa i szkoła, do której uczęszcza Uczestnik.
4. Od zwycięzców konkursu, w celu przyznania nagród, Organizator może gromadzić
również następujące dane:
Projekt realizowany przez Fundację Kochania Poznania.
Finansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

a. adres do korespondencji,

5. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach Konkursu.
6. Dane Uczestników konkursu będą przechowywane przez okres trwania Konkursu do
momentu wyłonienia zwycięzców i przekazania nagród.
7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
2. Praca konkursowa, która w jakikolwiek sposób łamie jeden z przepisów Regulaminu
nie będzie brana pod uwagę.
3. Organizator ma prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu Konkursu.
4. Nadesłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji na
umieszczenie efektów pracy uczestników w serwisach i publikacjach internetowych
Organizatora Konkursu, wykonanie reprodukcji prac oraz ich pokaz lub powielanie
efektów pracy uczestników w materiałach promocyjnych i edukacyjnych związanych
z Konkursem oraz w innych publikacjach związanych z działalnością Organizatora.
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