Regulamin Konkursu Artystycznego
„Moje życie w „Koronie”- Jestem cudem do odkrycia a nie problemem do rozwiązania”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu „ Moje życie w Koronie” - Jestem cudem do odkrycia a nie
problemem do rozwiązania” jest Fundacja „Serce” im. J. Korczaka z siedzibą w Sopocie.
2. Organizatorzy ogłaszają konkurs artystyczny w ramach projektu artystycznego „Moje życie w
„Koronie” - Jestem cudem do odkrycia – Sopot Miastem Korczaka”
3. Celami konkursu są:
a) umożliwienie dzieciom i młodzieży własnej twórczości i kreacji, odkrywanie talentów, ekspresji
emocji oraz zdobycie poczucia, że każdy może być artystą - w tak trudnym dla dzieci i młodzieży
okresie pandemii, a tym samym budowanie siły dzieci z pieczy zastępczej.
b) rozwój zainteresowań i uzdolnień, rozwój wyobraźni, pomysłowości, wrażliwości i kreatywności
– wychowanie przez sztukę,
c) zwiększenie motywacji i zadowolenia z własnych dokonań, a tym samym budowanie poczucia
własnej wartości u dzieci i młodzieży
3. Partnerami konkursu za ich zgodą są: samorządy powiatowe, samorząd województwa,
powiatowe centra pomocy rodzinie, regionalny ośrodek polityki społecznej, przedsiębiorstwa,
organizacje, instytucje, osoby fizyczne oraz prawne, które wspierają działania organizatora. Udział
w konkursie jest dobrowolny.
4. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o :
a) Uczestniku - należy przez to rozumieć dzieci i młodzież z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy
zastępczej województwa pomorskiego,
b) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin,
c) Stronie internetowej – należy przez to rozumieć stronę internetową fundacji:
www.fundacjaserce.org.pl
d) Pracy konkursowej lub twórczości na temat: „Moje życie w „Koronie”– należy przez to
rozumieć prace, twórczość dzieci nadesłane na konkurs, zgodnie z wytycznymi niniejszego
regulaminu,
e) Konkursie Artystycznym – należy przez to rozumieć: Konkurs Artystyczny pod nazwą: „Moje
życie w „Koronie”- Jestem cudem do odkrycia a nie problemem do rozwiązania”,
f) Projekcie Artystycznym – należy przez to rozumieć Projekt artystyczny: „Moje życie w
„Koronie” - Jestem cudem do odkrycia – Sopot Miastem Korczaka”, łączącym w sobie
zarówno konkurs artystyczny jak i spotkanie integracyjne, święto dzieci w Sopocie z udziałem
laureatów p. n. „Jestem cudem do odkrycia – Sopot Miastem Korczaka.
§2
Zasady uczestnictwa w konkursie i przystąpienia do konkursu
1. Do konkursu mogą przystąpić dzieci i młodzież z pieczy zastępczej woj. pomorskiego (zarówno
rodzinnej jak i instytucjonalnej) w następujących kategoriach wiekowych:
a) 3 -7 lat,
b) 8 -12 lat,
c) 13 -17 lat,
d) 18 – 25 lat (dotyczy młodzieży pozostającej w pieczy zastępczej i kontynuującej naukę)
2. W konkursie mogą brać udział dzieci niepełnosprawne.

3. Do konkursu mogą przystąpić dzieci, które posiadają zgodę opiekunów prawnych oraz
opiekunowie prawni wypełnią i złożą w stosownym czasie oświadczenie RODO, oświadczeniezgodę opiekunów prawnych o przystąpieniu do konkursu, oświadczenie – zgodę o przetwarzaniu
wizerunku dla potrzeb realizowanego projektu (uwaga: oświadczenie o przetwarzaniu wizerunku
znajduje się w klauzuli informacyjnej RODO – str. 4.).
4. Uczestnik może wziąć udział tylko w jednej kategorii i podkategorii artystycznej, wskazanych w
regulaminie, zachowując czas i wielkość twórczości.
5. Prace uczestników powinny być oryginalne oraz być wyłącznie ich pracą własną.
6. Prace należy nadesłać na adres siedziby Fundacji „Serce” im. J. Korczaka, ul. Okrężna 9, 81-822
Sopot, tylko i wyłącznie na nośnikach pamięci w okresie od 01.09.2021 r - do 05.09.2021 r., przesyłką pocztową, kurierską lub osobiście, w tym okresie, w godz. 10,00 -14,00. Na nośniku
pamięci powinny znaleźć się zeskanowane dokumenty: zgody opiekunów prawnych oraz
oświadczenie RODO.
Nośnik pamięci opisany następująco: Imię i nazwisko dziecka…., lat…., rodzaj pieczy
zastępczej…….., kategoria…., podkategoria……, powiat….., osoba upoważniona do kontaktu
(opiekun prawny, rodzic zastępczy, wychowawca placówki bądź dyrektor placówki – telefon, email)………….…. Opisany nośnik jest formalnym zgłoszeniem do konkursu.
Prace w kategorii plastycznej będą przyjmowane w oryginale w siedzibie fundacji, bądź
przesyłką jak wyżej. Należy zabezpieczyć je tak, by w czasie transportu przesyłka nie uległa
zniszczeniu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia lub późniejszego wyeliminowania pracy,
która nie spełnia wymagań opisanych w regulaminie, narusza obowiązujące przepisy prawa , w tym
prawa autorskie, wszelkie prawa własności oraz dobra osobiste osób trzecich, a także narusza
zasady współżycia społecznego (treści są obraźliwe i naruszają ogólnie przyjęte normy społeczne).
8. Konkurs przebiegać będzie w następujących kategoriach artystycznych:
a) kategoria literacka:
- opowiadanie,
- wiersz,
- wywiad z z interesującą dla mnie osobą,
- artykuł do prasy, gazetki szkolnej,
( przyjmowane będą prace do 200 słów)
b) kategoria muzyczna:
- piosenka,
- teledysk,
- taniec
Dopuszcza się pracę zespołową
( przyjmowana będzie twórczość do 3 minut)
c) kategoria plastyczna:
- rysunek,
- plakat,
- obraz
- dowolna praca plastyczna, artystyczna, wykonana dowolną techniką np. rzeźba, rękodzieło
(przyjmowane będą prace wielkości od A-1 do A-5. Prace plastyczne, oprócz fotografii na nośniku
pamięci należy dostarczyć w oryginale.
d) kategoria film
Dopuszcza się pracę zespołową.
(wielkość nagrania do 3 minut)
9. Konkurs przebiegał będzie w dwóch etapach:
a) Etap I: poziom powiatowy – powiatowe centra pomocy rodzinie powołają komisje konkursowe
i wyłonią zwycięzców. Po wyłonieniu zwycięzców nadeślą po 1 pracy z każdej kategorii
artystycznej oraz ze wszystkich kategorii wiekowych.
b) Etap II: poziom wojewódzki – wyłonienie zwycięzców przez komisję powołaną przez Zarząd
Fundacji „Serce” im. J. Korczaka
10. Terminy konkursu:

a) Rozpoczęcie konkursu: 17.06.2021 r.
b) I etap od momentu otrzymania informacji do 30.08.2021 r. ( do 30.08. - wyłonienie zwycięzców
na poziomie powiatowym, samorządu województwa),
c) dostarczanie prac od 01.09.2021 r. do 05.09.2021 r. (uwaga prace muszą dotrzeć między 01.09 a
05.09. 2021 r.),
d) II etap – poziom wojewódzki: wyłonienie komisyjne najlepszych twórców do 20.09.2021 r.
e) ogłoszenie wyników do 30.09.2021 r. (uwaga: organizator zastrzega sobie zmiany terminów z
przyczyn niezależnych od organizatora).
§3
Wyłonienie laureatów oraz osób wyróżnionych
1. Twórczość uczestników oceni Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Fundacji „Serce”
im. J. Korczaka.
2. W Komisji Konkursowej zasiądą m. innymi: osoby związane z kulturą i sztuką oraz
przedstawiciele Zarządu i Rady Fundacji.
3. Komisja po zapoznaniu się z pracami nadesłanymi do konkursu wyłoni laureatów i osoby
wyróżnione.
4. Twórczość uczestników oceniana będzie pod względem atrakcyjności, walorów artystycznych,
ekspresji przeżyć i uczuć biorąc pod uwagę „Moje życie w Koronie”.
5. Komisja przyzna 4 nagrody główne w każdej kategorii artystycznej i wiekowej oraz wyróżnienia
w poszczególnych podkategoriach.
6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
7. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą e-malową za pośrednictwem opiekunów
prawnych, rodziców zastępczych, wychowawców, dyrektorów placówki.
8. Laureaci zostaną zaproszeni wraz z osobami towarzyszącymi (opiekunami) do Sopotu, by wziąć
udział w talent shov oraz spędzić dzień w Sopocie – impreza integracyjna pod nazwą „Jestem
cudem do odkrycia - Sopot Miastem Korczaka”. Dzień ten będzie świętem dzieci w Sopocie
Uwaga: organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania imprezy w sytuacji obostrzeń związanych
z pandemią oraz sytuacją epidemiologiczną w kraju, bądź innych przyczyn niezależnych od
organizatora
§4
Dane osobowe
Klauzula informacyjna RODO
1. Opiekunowie prawni, rodzice wypełniają oświadczenia RODO oraz inne dokumenty, w tym:
zgodę rodziców i opiekunów prawnych na udział niepełnoletnich uczestników w konkursie oraz
zgodę na przetwarzanie wizerunku dla potrzeb konkursowych i realizacji projektu (zawarta w
klauzuli informacyjnej RODO).
2.
Wzory
oświadczeń
będą
umieszczone
na
stronie
internetowej
Fundacji;
www.fundacjaserce.org.pl oraz zostaną przesłane do zainteresowanych.
3. Organizator jest administratorem danych osobowych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 r. poz. 1000) oraz rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i (Rady UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/96 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.
U. UE L. 119, s. 1.) - zwanym dalej RODO.
4. Pełna nazwa organizatora: Fundacja „Serce” im. J. Korczaka, ul. Okrężna 9, 81-822 Sopot. KRS:
0000301475, REGON: 220589382, NIP: 5842646627.
5. Dane osobowe uczestników, opiekunów prawnych, rodziców, wychowawców zbierane będą
przez Organizatora, wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, jego rozstrzygnięcia, wręczenia
nagród oraz realizacji Projektu.
6. Zainteresowani (opiekunowie prawni oraz uczestnicy) mają pełne prawo dostępu do swoich
danych oraz do ich weryfikacji, poprawiania i zmiany.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak rezygnacja ich podania wiąże się z brakiem

możliwości udziału w Konkursie.
8. Dane osobowe opiekunów prawnych oraz uczestników przetwarzane są zgodnie z przepisami
prawa (patrz: Klauzula Informacyjna RODO).
§5
Prawa autorskie
1. Przesyłając prace i twórczość uczestnik przyjmuje do wiadomości i oświadcza, że posiada pełne
prawa autorskie do nadesłanej pracy, dzieła, zgłoszenie autora do konkursu jest równoznaczne z
tym oświadczeniem.
2. Uzyskał zgody rodziców, opiekunów prawnych do uczestnictwa w Konkursie (dotyczy osób
niepełnoletnich) oraz zgodę na przetwarzanie wizerunku w ramach promocji Konkursu i innych
działań związanych z Konkursem i realizacją Projektu.
3. Przesyłając pracę konkursową uczestnik udziela organizatorowi wyłącznej, nieodpłatnej zgody
na korzystanie z pracy konkursowej bez ograniczeń czasowych, w tym:
a) utrwalanie na nośnikach pamięci dowolną metodą,
b) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej, bazy danych,
c) publiczne udostępnianie i rozpowszechnianie, upowszechnianie w internecie, na stronie fundacji
z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii,
d) publiczne wykonanie, odtwarzanie, wyświetlanie, wystawianie i użyczanie.
4. Przesłanie pracy jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
5. Organizatorzy nie będą zwracać nadesłanych prac.
6. Informacji o konkursie udziela Fundacja „Serce” im. J. Korczaka, tel. 505 077 969, e-mail:
jkorczak@fundacjaserce.org.pl.
7. Projekt jest własnością Fundacji „Serce” im. J. Korczaka. Autorką projektu jest Urszula
Burtowicz - Kulesza
7. Autorką drugiej części nazwy: „Jestem cudem do odkrycia a nie problemem do rozwiązania” jest
Ewelina Stępnicka.
§6
Postanowienia końcowe
1. Konkurs oraz projekt artystyczny p. n. „Moje życie w ‘Koronie’ - Jestem cudem do odkrycia a
nie problemem do rozwiązania , w tym spotkanie integracyjne: „Sopot Miastem Korczaka” jest finansowany wyłącznie ze środków własnych fundacji ( od darczyńców oraz przekazanych z
tytułu 1% podatku i zbiórki publicznej).
2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, loteria promocyjną, ani żadną inna formą
przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych ( t. j. Dz. U z 2020 r. poz.
2094).
3. Wszelkie koszty związane z udziałem w Konkursie pokrywają uczestnicy i ich opiekunowie
prawni.
5. Nadzór nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem Konkursu i całości Projektu
Artystycznego, czynnościami związanymi z wyłonieniem laureatów oraz wydawania nagród
prowadzić będzie Zarząd Fundacji „Serce” im. J. Korczaka.
6. Organizatorzy mogą zmienić terminy rozstrzygnięcia Konkursu.
7. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
8. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym regulaminem lub w przypadku konieczności
interpretacji postanowień zawartych w niniejszym regulaminie rozstrzygnięcie należy do
wyłącznej kompetencji Organizatorów.

