REGULAMIN KONKURSU
1.Postanowienia ogólne
§1
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ogłasza konkurs fotograficzny dla uczniów
polskich czasowo przebywających za granicą pt. „Najciekawsze miejsca mojego pobytu
za granicą, które chciałbym pokazać przyjaciołom z Polski”.
§2
Organizatorem konkursu jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą
w Warszawie przy ul. Rolnej 175.
§3
Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 14 listopada 2013 r. do 25 listopada 2013 r. na
stronie serwisu internetowego www.orpeg.pl, zwanego dalej „Serwisem”.
§4
Celem konkursu jest:
1) upowszechnianie świadectwa działalności i życia Polaków poza krajem,
2) umacnianie tożsamości narodowej wśród Polonii,
3) poznanie historii Polski i Polaków związanych z krajem przebywania,
4) budowanie więzi pomiędzy młodymi Polakami przebywającymi za granicą a Polakami
żyjącymi w kraju.

2. Warunki uczestnictwa
§5
Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-19 lat uczących się poza granicami
kraju w Szkolnych Punktach Konsultacyjnych oraz we wszelkiego rodzaju szkołach
polonijnych. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. Uczestnicy mogą brać udział
w konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
§6
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego
Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad,
jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału
w konkursie.
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§7
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie pracy fotograficznej wraz z opisem
na adres Agnieszka.Tabor@orpeg.pl z podaniem w temacie maila tytułu konkursu
„Najciekawsze miejsca mojego pobytu za granicą, które chciałbym pokazać przyjaciołom
z Polski” w terminie do dnia 25 listopada 2013 r.
§8
Formy prac konkursowych:
1) Zdjęcia nadsyłane mogą być wyłącznie w formacie .jpg lub .tif jako osobne pliki.
2) Każde zdjęcie powinno być opisane ― opis ten musi zawierać imię i nazwisko autora,
miejsce wykonania fotografii, datę wykonania fotografii oraz krótkie uzasadnienie
powodów, dla których akurat to miejsce wydaje się autorowi szczególnie godne polecenia.
3) Zalecana rozdzielczość zdjęć to 300 dpi, czyli 1772x1181 pikseli. Dopuszczalna
rozdzielczość to także 1600x1200 pikseli (pojedyncze zdjęcie powinno mieć objętość ok. 1-3
MB). Robiąc zdjęcia aparatem cyfrowym należy zawsze ustawiać jakość zdjęć na najwyższą.
Zdjęcia poruszone, nieostre lub sformatowane nie będą rozpatrywane.
§9
W e-mailu zgłaszającym pracę na konkurs należy umieścić następujące dane: imię, nazwisko,
adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail oraz zeskanowane
oświadczenie podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego o następującej treści:
„Oświadczam, że przesłana praca nie narusza przepisów prawa ani prawem chronionych dóbr
osób trzecich.
Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystywanie i publikowanie pracy mojego dziecka
……………… (imię i nazwisko) przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą zgodnie
z celami konkursu pt. „Najciekawsze miejsca mojego pobytu za granicą, które chciałbym
pokazać przyjaciołom z Polski” określonymi w jego Regulaminie oraz na przetwarzanie danych
osobowych mojego dziecka .................. przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
we wszystkich zbiorach danych osobowych występujących w systemach informatycznych w
zakresie: zbierania, utrwalania, przechowywania, opracowywania, zmieniania, udostępniania i
usuwania danych,. Oświadczam, że w przyszłości nie będę rościł sobie prawa do tantiem
związanych z rozpowszechnianiem mojej pracy.”
Prace, które nie zostaną opatrzone stosownymi danymi lub stosownym oświadczeniem nie będą
rozpatrywane ze względów formalnych.
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3. Zasady wyłaniania zwycięzców
§10
Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają
warunki określone w §5-§9. W skład jury wejdą pracownicy Ośrodka Rozwoju Polskiej
Edukacji za Granicą.
§11
W ocenie prac będą brane pod uwagę następujące aspekty: pomysłowość, dbałość o wykonanie,
wartość artystyczna i edukacyjna, zgodność pracy z przesłaniem ideowym, tematyką i celami
konkursu.
§12
Prace konkursowe będą oceniane w 4 grupach wiekowych:
- klasy I-III szkoły podstawowej,
- klasy IV-VI szkoły podstawowej,
- klasy I-III gimnazjum,
- klasy I-III liceum.
§13
Spośród prac fotograficznych spełniających warunki wymienione w §5-§9 jury wskaże
zwycięzców konkursu, tj. 12 laureatów, którym zostanie przyznana nagroda określona w §15
niniejszego Regulaminu. Jury może także przyznać wyróżnienie oraz nagrodę specjalną.
§14
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 2 grudnia 2013 r. na stronie www.orpeg.pl. Zwycięzcy
zostaną zawiadomieni o fakcie uzyskania prawa do nagrody pocztą elektroniczną na adres email wskazany przez uczestników zgodnie z §9 Regulaminu.

4. Nagrody
§15
Nagrodami w konkursie są: publikacja zwycięskich prac na stronie www.orpeg.pl (oraz innych
stronach www zarządzanych przez ORPEG) oraz elektroniczne czytniki książek, wydawnictwa
książkowe, pamiątkowe dyplomy. Najciekawsze prace będą również wykorzystane w
materiałach dydaktycznych i promocyjnych ORPEG.
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§16
Nagrody zostaną wysłane pocztą na koszt Organizatora w terminie do 28 dni od ogłoszenia
wyników konkursu na adres pocztowy wskazany przez uczestnika zgodnie z §9 Regulaminu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub
niedoręczeniem nagrody oraz za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego
uczestnika konkursu danych kontaktowych oraz za wszelkie zmiany tych danych.

5. Ochrona danych osobowych
§17
1. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia
konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody,
a także dla celów promocyjnych Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
2. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych
osobowych jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także
publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości i kraju, w których
przebywa.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział
w Konkursie.
6. Postanowienia końcowe
1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.orpeg.pl. W sprawach nieuregulowanych
Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, które będą zamieszczane na
stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

OŚRODEK ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ
ul. Rolna 175 02-729 Warszawa POLAND

TEL +48 22 622 37 92 /93 FAX +48 22 853 87 02 /03 WWW.orpeg.pl E-MAIL orpeg@orpeg.pl

