
 

„Razem pod parasolem prawa” - projekt dofinansowany z rządowego  
Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  

Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU  

NA NAJCIEKAWSZĄ SKRZYNKĘ ZAUFANIA  

pn.: „BLIŻEJ SIEBIE…” 

 

 

§1. 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu na najciekawszą skrzynkę zaufania  

pn.: „BLIŻEJ SIEBIE…”, zwanego dalej „Konkursem”. 

2. Konkurs polega na utworzeniu skrzynki do której będzie można wrzucać swoje uwagi o tym, 

co dzieje się w szkole, o problemach, jakie są dla uczniów ważne lub trudne oraz propozycje ich 

rozwiązania. 

3. Konkurs zorganizowany jest w ramach projektu: „Razem pod parasolem prawa” 

dofinansowanego ze środków rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych 

zachowań „RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”, obszar 

działania – Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży. 

4. Celem konkursu jest wzrost poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz zachęcanie 

uczniów do konstruktywnego rozwiązywania problemów i  informowania o swoich problemach. 

5. Organizatorem Konkursu jest Starostwo Powiatowe w Gołdapi zwane dalej „Organizatorem”. 

6. Konkurs prowadzony jest na terenie powiatu gołdapskiego.  

 

§2 

Zasady konkursu 

 

1. Uczestnikiem konkursu mogą być szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne z terenu powiatu 

gołdapskiego. 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do 3 listopada 2017 roku prawidłowo 

wypełnionego zgłoszenia (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) wraz z dokumentacją 

fotograficzną pracy konkursowej na płycie CD lub DVD na adres: Starostwo Powiatowe  

w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap z dopiskiem: Konkurs „BLIŻEJ SIEBIE…”  

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres inwestycje@powiatgoldap.pl. 

3. Organizator zastrzega możliwość weryfikacji zgłoszonej pracy, poprzez zapowiedzianą wizytę 

członków komisji w szkole. 

4. W konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia nie spełniające warunków określonych 

w niniejszym Regulaminie, tj.: 

a) prace dostarczone po terminie, 

b) zgłoszenia wypełnione nieczytelnie, niekompletnie lub nieprawidłowo, 

c) zgłoszenie tej samej szkoły więcej niż jeden raz, 

5. Każda szkoła może dokonać jednego zgłoszenia. 

6. Szkoła w ramach konkursu może wykonać jedną pracę. 

7. Szkoła musi wykonać pracę samodzielnie.  
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§4. 

Zasady przyznawania nagród w konkursie 

 

1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez czteroosobową komisję konkursową powołaną przez 

Organizatora. 

2. Prace zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów: 

a) inwencja i pomysłowość, 

b) ogólne wrażenia estetyczne. 

c) zgodność z tematyką 

3. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu i terminie odebrania nagród  

telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lub numer wskazany 

w zgłoszeniu. Nagrody zostaną wręczone uroczyście. 

4. Decyzja komisji konkursu jest ostateczna. 

5. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.  

 

§5.  

Prawa autorskie 

 

1. Uczestnicy Konkursu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich 

w szczególności praw autorskich. 

2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora dokumentacji 

fotograficznej zgłoszonych przez siebie na Konkurs.  

3. Autorskie prawa majątkowe dokumentacji fotograficznej oraz własność nadesłanych propozycji 

nieodpłatnie przechodzą na Organizatora z chwilą przekazania nagrody.  

4. Laureatom Konkursu nie przysługują żadne dalsze wynagrodzenia z tytułu korzystania przez 

Organizatora z dokumentacji fotograficznej. 

 

§6. 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania konkursu i warunku udziału 

w konkursie oraz do jego odwołania bez podania przyczyny. 

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.powiatgoldap.pl  

3. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe i zdjęcia prac nie podlegają zwrotowi. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 
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Załącznik nr 1  

 

 

 

 

ZGŁOSZENIE  

 

DO POWIATOWEGO KONKURSU NA NAJCIEKAWSZĄ SKRZYNKĘ ZAUFANIA  

 

pn.: „BLIŻEJ SIEBIE…” 

 

 

Pełna nazwa szkoły (proszę wypełnić czytelnie, drukowanymi literami) 

 

……………………………………………………………………………..……………….……………… 

Imię i nazwiska opiekuna/przedstawiciela szkoły:………..……………………...……………….……….. 

 

Telefon kontaktowy:…………………………………………………………………………….…………. 

 

Osoby biorące udział w przygotowaniu i stworzeniu skrzynki: 

 

……………………………………………………………………………..……………….……………… 

……………………………………………………………………………..……………….……………… 

……………………………………………………………………………..……………….……………… 

……………………………………………………………………………..……………….……………… 

 

Oświadczenie dyrektora szkoły: 

 

― ………………………………………….…………. (nazwa szkoły) jest autorem pracy i posiada 

do nich prawa autorskie, nie naruszając praw autorskich osób trzecich, 

― Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu konkursu i w pełni go akceptuję, 

― Wyrażam zgodę na publikację i niekomercyjne rozpowszechnianie (także w Internecie) 

zgłoszonych zdjęć pracy konkursowej, 

― Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu przez 

organizatorów konkursu zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662. Dane osobowe będą 

wykorzystane do celów promocyjno – edukacyjnych. 

― Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie majątkowych praw autorskich do nadesłanej 

pracy, w zakresie określonym w Regulaminie konkursu. 

 

 

 

 
………………………………. 

/data i podpis dyrektora szkoły/ 

 

  


