
REGULAMIN KONKURSU 
na najlepszą pracę:

POZYTYWNE I NEGATYWNE SKUTKI WULKANIZMU
wykonaną z użyciem narzędzi i form specyficznych dla nowych technologii komputerowych

1.Organizatorem  Konkursu  jest  Prywatne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące 
im. św. Dominika Savio we Wrocławiu, ul.  Świętokrzyska 45-55, 50-327 Wrocław, 
 tel. 71 373 45 31
 
2.  Konkurs jest finansowany  w ramach projektu Erasmus plus: Szlakiem wygasłych i aktywnych 
wulkanów, trzesień Ziemi przez Europę ze środków grantu 2015-1-PL01-KA219-016727 

3.  Osobą upoważnioną do udzielania szczegółowych informacji o konkursie jest
 Magdalena Szewczyk, magda.szewczyk@slo-wroc.pl
4.  Tematem  konkursu  jest  związany  z  wulkanizmem,  wulkanami w Polsce i na świecie 
Praca może być wykonana przy użyciu: 
- Internetu jako narzędzia poszukiwania informacji; źródła nowych programów
-  w formie strony www,  prezentacji multimedialnych, video, itp.

5.  Celem projektu i konkursu jest: pogłebienie wiadomości o budowie wulkanów, 
erupcji,wzbogacanie wiedzy dotyczącej budowy Ziemi; poznanie zjawisk wulkanicznych na Ziemi; 
znajomość wulkanów swojego  regionu, wulkanów na świecie,  zdobycie wiedzy o wpływie 
wulkanów na środowisko i ludzi.

6.  Konkurs skierowany jest do uczniów ze wszystkich rodzajów szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych w  Polsce, zwanych dalej Uczestnikami.
7.  Przedmiotem Konkursu są autorskie, nie zgłaszane do żadnych konkursów prace dotyczące 
wulkanizmu lub trzęsień Ziemi i nadesłane przez Uczestników Konkursu. 
8.  Konkurs rozpocznie się w dniu 01.03.2017 r., a zakończy w dniu 28.05.2017
9.  Sytuacje nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

II. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
1.  Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
2.  Uczestnikiem  Konkursu  mogą  być uczniowie   gimnazjalnych  oraz ponadgimnazjalnych 
szkół. 
3.  Każdy uczestnik może przygotować na Konkurs jedną pracę. 
4.  Zgłoszone prace konkursowe muszą być autorską pracą Uczestników Konkursu, wykonaną 
samodzielnie i nienaruszającą niczyich praw autorskich, nie mogą być nigdy wcześniej 
publikowane czy zgłaszane do innych  konkursów.  Nadesłanie  pracy  na  konkurs  jest  
równoznaczne  z  deklaracją  o  wypełnieniu powyższego warunku. 
5.  Biorąc  udział  w  konkursie,  Uczestnik  konkursu,  oświadcza,  iż  przysługują  mu  prawa  
autorskie  do nadesłanych  prac  konkursowych.  Ponadto  oświadcza,  iż  wyraża  zgodę  na  
wielokrotne,  nieodpłatne publikowanie  nadesłanych  prac  konkursowych  oraz  opublikowanie  
jego  imienia,  nazwiska,  nazwy miejscowości  zamieszkania  i  szkoły  w  materiałach 
promocyjnych  związanych  z  konkursem,  w wydawnictwach i na stronach internetowych 
organizatora, a także zgadza się na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych
Organizatora. 
6.  Prace  konkursowe  w formie linków do materiałów lub bezpośrednio na email,  należy  nadsyłać
na  adres  e-mail:  magda.szewczyk@slo-wroc.pl lub adres szkoły w  terminie  do  dnia 28.05.2017 
r. Odbiór pracy zostanie potwierdzony przez email zwrotny od Organizatora.



7.  Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji prac  konkursowych, jeśli jego zdaniem naruszają 
prawa , osób trzecich, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, bądź zawierających 
materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych. 
8.  Organizator nie odsyła żadnych materiałów przesyłanych w związku z Konkursem. 

III. KRYTERIA OCEN i ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 
1.  Prace  konkursowe  powinny  być innowacyjne.  Zakres  treściowy  pracy  konkursowej  może  
mieć  zastosowanie  podczas  zajęć szkolnych i pozalekcyjnych.
2.  Na konkurs mogą być przysyłane prace nie zgłaszane na żadne inne konkursy. 
3.  Konkurs  zostanie  rozstrzygnięty  przez  Jury  powołane przez  Organizatora.
4.  Głównym kryterium ocen dokonywanych przez komisję konkursową są: 
- zgodność z tematem, 
- pomysłowość , 
- wartość edukacyjna,
- możliwość zastosowania podczas zajęć w szkołach
- wykorzystanie nowych technologii komputerowych
5.  Spośród nadesłanych prac konkursowych Jury wybierze 3 zwycięskich autorów. 
6.  Organizator  konkursu  przewiduje  dla  każdego  ze  zwycięskich  autorów  nagrodę :
I miejsce - tablet
II miejsce - tablet
III miejsce - czytnik ebook
7.  W kwestiach wątpliwych bądź spornych związanych z przebiegiem głosowania lub przyznaniem
nagrody specjalnej ostatecznie rozstrzyga Organizator. 
8.  Decyzje  podjęte  przez  Jury  są  ostateczne  i  prawnie  wiążące  dla  wszystkich  uczestników  
konkursu.  W uzasadnionych przypadkach Jury może odstąpić od przyznania nagrody bądź – za 
zgodą organizatora – przyznać dodatkową nagrodę. 
9.  Termin  nadsyłania  prac  mija  28.05.2017  r. Wyłonienie  zwycięzcy  nastąpi  w  terminie  do  
23.06.2017. Nadesłanie pracy zostanie potwierdzone przez email zwrotny. 
11.  Nagrodzone  prace  zostaną  opracowane    zamieszczone  na  stronach internetowych projektu: 
www.volcano-erasmusplus.eu i http://www.geoscience.volcano-erasmusplus.eu/.

IV. PRAWA AUTORSKIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
1.  Wzięcie  udziału  w  konkursie  jest  równoznaczne  z  akceptacją  regulaminu  oraz  
oświadczeniem  o przysługiwaniu  Autorowi/ce  praw  autorskich  do  nadesłanych  prac  
konkursowych,  a  jednocześnie wyrażeniem  zgody  na  wielokrotne,  nieodpłatne  publikowanie  
nadesłanych  prac  konkursowych  oraz opublikowanie  imienia,  nazwiska  Autora/ki,  nazwy  
miejscowości  zamieszkania  i  szkoły  w  materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w 
wydawnictwach i na stronach internetowych organizatora, a także  zgodą  na  ich  wykorzystywanie
w  celach  promocyjnych  i  marketingowych  Organizatora  oraz  do publikacji  w  wydawnictwach
wszelkiego  typu,  wydawanych  przez  Organizatora,  a  także  w  portalach internetowych 
Organizatora.  Uczestnicy  biorąc  udział  w   konkursie  zgadzają  się  na  wykorzystanie 
zgłoszonych prac konkursowych do opracowania przez Organizatora wydawnictwa. 
2.  Uczestnik  konkursu  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  osoby  kontaktowej
ds. Konkursu w szkole w rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych, (Dz. U. Nr 133, poz. 883). 

3. Rodzic/Opiekun uczestnika niepełnoletniego wyraza zgodę na udział dziecka w konkursie.

4.  Dane osobowe przekazane przez uczestników będą przetwarzane przez organizatora w celu: 
realizacji konkursu,  wyłonienia  zwycięzców  konkursu,  doręczenia  nagród,  promocji  konkursu  
i  jego  efektów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia 
otrzymanie nagrody w  konkursie.  Każdy  uczestnik  konkursu  posiada  prawo wglądu  do  swoich 



danych  osobowych,  do  ich poprawiania oraz usunięcia. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  Regulaminu  konkursu.  Nowy  regulamin  
obowiązuje  od  momentu opublikowania. 

Organizator Konkursu 

................................................................................................................................................................

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE UCZESTNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO

miejscowośc, data..............................................

  Wyrażam zgodę na udział moje dziecka..........................................................................................

na udział w konkursie  POZYTYWNE I NEGATYWNE SKUTKI WULKANIZMU.

Zapoznałam/em się z regulaminem, który akceptuję.

podpis rodzica/opiekuna


