REGULAMIN KONKURSU
„Szkoła LIVE - jesteśmy na TAK”

organizowanego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych przez Wojewodę
Dolnośląskiego przy współudziale Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa
w konkursie „Szkoła LIVE - jesteśmy na TAK”, zwanym dalej „Konkursem”, oraz tryb
przeprowadzania Konkursu.
2. Organizatorem Konkursu jest Wojewoda Dolnośląski, zwany dalej „Organizatorem
Konkursu”.
3. Celem Konkursu jest aktywna promocja szczepień przeciwko Covid-19 prowadzona
w działających na terenie województwa dolnośląskiego szkołach podstawowych
i ponadpodstawowych.
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5. Uczestnikami Konkursu mogą być publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe
i ponadpodstawowe z województwa dolnośląskiego, zwane dalej „Uczestnikami
Konkursu”.
6. Konkurs jest przeprowadzany w terminie od 28 września 2021 r. (dzień ogłoszenia
Konkursu) do 10 grudnia 2021 r. (dzień ogłoszenia wyników Konkursu).
7. Wśród

opisywanych

i

dokumentowanych

działań

profilaktyczno-informacyjnych

związanych z tematyką konkursu mogą się znaleźć działania podjęte przez szkoły
przed ogłoszeniem Konkursu, jednak nie wcześniej niż od 1 czerwca 2021 r. Opis
jednak nie może ograniczać się do działań sprzed daty ogłoszenia konkursu.
§ 2 Przedmiot Konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie relacji ze zrealizowanych w szkole działań
informacyjno-profilaktycznych związanych z promocją szczepień przeciw Covid-19 (dalej
zwanej jako „Relacja”) oraz rekomendacji, która w oryginalny sposób przedstawi,
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dlaczego młodzi ludzie powinni się szczepić (dalej zwanej jako „Rekomendacja”).
2. Relacja powinna dokumentować różne formy działań związanych z tematyką konkursu
i zawierać

także wytwory

indywidualnych działań uczniowskich

oraz działania

podejmowane przez grupy uczniów, w tym Samorząd Uczniowski (np. Szkolny Dzień
Profilaktyki, debata oxfordzka na temat szczepień przeciw Covid-19 itp.), a także
działania podejmowane przez nauczycieli (np. relacje z przeprowadzonych lekcji,
ze spotkań z rodzicami, ze spotkań z ciekawymi osobami - np. specjalistami i in.).
3. Relacja może mieć formę:
-

prezentacji,

-

filmu,

-

tekstu z załącznikami, przy czym zakłada się, by wytwory w tej samej formie
(np. plakat, mem, tekst literacki, fotorelacja, prezentacja) nie powielały się i były
reprezentatywnym przykładem podjętego działania,

-

gazetki,

-

inną dowolnie wybraną przez Uczestnika Konkursu.

4. Relację przygotowuje szkoła na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. Relacje
zgłaszane do Konkursu nie mogą być przedmiotem zgłoszenia w innym konkursie.
5. Rekomendacja powinna mieć formę tekstu.
6. Relacja i Rekomendacja powinny być wolne od treści naruszających normy społeczne
i prawne oraz powszechnie uznawane za obraźliwe. Relacje i Rekomendacje
niespełniające tego kryterium nie zostaną wzięte pod uwagę w Konkursie.
7. Odpowiedzialność za naruszenie w Relacji i Rekomendacji praw osób trzecich lub praw
osób, których wizerunek został wykorzystany, w całości obciąża Uczestnika Konkursu.
§ 3 Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnicy Konkursu nie są uprawnieni
do otrzymania z tytułu udziału w Konkursie wynagrodzenia od Organizatora Konkursu.
2. Konkurs składa się z jednego etapu - wojewódzkiego.
3. W ramach działań konkursowych Szkoły mogą przeprowadzać wewnątrzszkolne
postępowanie w tematyce Konkursu, które to działania także mogą stanowić formę
działań konkursowych i być dołączone do Relacji.
4. Konkurs jest przeprowadzany w dwóch kategoriach:
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1) kategoria I - szkoły podstawowe,
2) kategoria II - szkoły ponadpodstawowe.
5. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje do 19 listopada 2021 r. dyrektor szkoły, poprzez
wypełnienie formularza „Szkoła LIVE - jesteśmy na TAK”, zamieszczonego na stronie
https://info.kowroc.pl .
6.

Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 , musi zawierać:
1) tytuł Relacji,
2) kategorię, o której mowa w ustępie 4.,
3) pełną nazwę szkoły,
4) Rekomendację zawierającą maksymalnie 500 znaków,
5) link do Relacji zamieszczonej na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej,

7. Skany oświadczeń osób występujących w Relacji (w tym w dołączonych do Relacji
materiałach konkursowych multimedialnych, interaktywnych, plastycznych, graficznych
i in.) w przedmiocie zgody na wykorzystanie wizerunku oraz zgody na przetwarzanie
danych osobowych należy przesłać na adres e-mail szkolalive@kowroc.pl (wzór
oświadczenia określa załącznik nr 1 do Regulaminu).
8. Zgody na przetwarzanie wizerunku i innych danych osobowych osób znajdujących się
w materiałach konkursowych odbierane są przez dyrektora szkoły zgłaszanej
do konkursu i przekazywane do osoby wyznaczonej przez administratora danych
osobowych.
9. Wyłanianie laureatów Konkursu przebiega w następujący sposób:
1) komisja

konkursowa

powołana

przez

Wojewodę

Dolnośląskiego

wyłania

w każdej kategorii 5 laureatów Konkursu; lista wyłonionych kandydatów jest
ogłaszana przez Organizatora Konkursu na stronie internetowej Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
2) komisja

wyłania

laureatów

w

oparciu

o

sumę

punktów

przyznawanych

za zgłoszone do Konkursu Relacje wraz z załączonymi materiałami konkursowymi
i Rekomendacje.
10. Terminy rozstrzygnięć:
1) komisja, konkursowa wyłania laureatów Konkursu do dnia 8 grudnia 2021 r.;
2) ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 10 grudnia 2021 r. poprzez zamieszczenie
listy nagrodzonych na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
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i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, a nagrody zostaną przekazane szkołom laureatom.
§ 4 Zadania komisji konkursowej
1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu oraz wyłonienia
laureatów Organizator Konkursu powołuje komisję konkursową.
2. Komisja konkursowa składa się z 5 osób. Członkowie komisji konkursowej są
powoływani spośród pracowników Biura Wojewody oraz Kuratorium Oświaty.
3. Komisja wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i sekretarza.
4. Przewodniczący kieruje pracą komisji konkursowej, ustala miejsce i terminy obrad oraz
harmonogram prac.
5. Sekretarz komisji konkursowej odpowiada za organizację obrad, w tym za obsługę
dokumentacyjną.
6. Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych.
7. Jeżeli z powodu zdarzeń o charakterze siły wyższej lub zagrożenia epidemicznego
nie będzie możliwości zebrania komisji konkursowej i oceny Relacji i Rekomendacji
w siedzibie Organizatora Konkursu, zostaną one przekazane członkom komisji
konkursowej w wersji elektronicznej. Zasady pracy zdalnej ustala Komisja konkursowa.
8. Komisja konkursowa podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności
co najmniej 3/5 jej składu.
9. Uchwały komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
10. W pracach komisji konkursowej nie mogą brać udziału członkowie rodzin uczestników
Konkursu lub osoby, co do których zachodzą jakiekolwiek okoliczności mogące budzić
uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności względem uczestników Konkursu.
11. Komisja dokonuje oceny zgodnie z ust. 12-14.
12. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać maksymalnie 40 pkt., w tym:
1) za

różnorodność

podjętych

i

zaprezentowanych

działań

informacyjno-

profilaktycznych związanych z promocją szczepień przeciw Covid-19 - do 15 pkt.;
2) za sposób i formę przedstawienia relacji - do 10 pkt;
3) za zaangażowanie i skuteczność (próba oszacowania liczby osób, do których, dzięki
podjętym działaniom, dotarły informacje o szczepieniach) - do 10 pkt;
4) za oryginalność Rekomendacji zawartej w zgłoszeniu - do 5 pkt.
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13. Pięciu szkołom podstawowym i pięciu szkołom ponadpodstawowym, które uzyskają
największą liczbę punktów w danej kategorii, zostaje przyznany tytuł laureata.
14. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej szkół z tej samej kategorii takiej samej
liczby punktów, laureatem zostaje ta, która uzyska największą liczbę punktów
określonych w ust. 12 pkt 1, a w przypadku równej liczby punktów w tym zakresie decyduje głos przewodniczącego komisji.
15. Komisja konkursowa sporządza protokół z posiedzenia, zawierający w szczególności
podjęte rozstrzygnięcia.
§ 5 Nagrody w Konkursie
1. Każda szkoła, która zostanie laureatem Konkursu, otrzyma nagrodę pieniężną
w wysokości 10 tys. zł.
2. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody przyznanej w Konkursie,
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przekazania tej nagrody innemu
uczestnikowi Konkursu, który spełnił wszystkie wymagania konkursowe i zajął kolejne
miejsce w klasyfikacji punktowej przyznanej przez komisję konkursową.
3. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim.
§ 6 Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania i publikacji Relacji
i Rekomendacji w mediach i materiałach promocyjnych.
3. Organizator Konkursu może wprowadzać zmiany w Regulaminie, nie naruszając
ogólnych zasad Konkursu.
4. W przypadku zmian w Regulaminie Konkursu, zostaną one zamieszczone na stronie
internetowej

Dolnośląskiego

Urzędu

Wojewódzkiego

i

Kuratorium

Oświaty

we Wrocławiu.

5

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
ponieważ przesyłane na konkurs materiały mogą zwierać dane osobowe
– m. in. imię, nazwisko, nazwa szkoły, wizerunek, musisz wiedzieć, że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu jest
Wojewoda Dolnośląski.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: in@duw.pl
3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie konkursu „Szkoła LIVE - jesteśmy
na TAK” i wyłonienie laureatów.
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgody wyrażonej na przetwarzanie wizerunku;
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - udział w konkursie, odbywa się na zasadach umowy,
c) art. 6 ust. 1 lit. e RODO - jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi.
5. Osoba, której dane dotyczą, w tym wizerunku, może wycofać udzieloną wcześniej
zgodę poprzez przekazanie na adres administratora danych osobowych stosownego
oświadczenia. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano przed jej wycofaniem.
6. Zebrane dane osobowe osoby zgłaszającej - imię i nazwisko, służbowy e-mail,
służbowy numer telefonu w zakresie obsługi informatycznej

będą przetwarzane

w systemach informatycznych Kuratorium Oświaty, który w tym zakresie jest
administratorem

danych

osobowych.

Kontakt

do

inspektora

ochrony

danych

Kuratorium: tel. 71 340 6323, mail: inspektorodo@kowroc.pl
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowej.
8. Dane gromadzone w związku z organizacją Konkursu będą przechowywane 3 miesiące
od dnia zakończenia Konkursu tj. ogłoszenia jego wyników.
9. Zgodnie z art. 15 - 22 RODO osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo
dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia ich
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz - w przypadku
wycofania wyrażonej zgody - żądania ich usunięcia.
10. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby realizacji Konkursu, nie dochodzi
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do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
11. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
12. Podanie danych nie stanowi obowiązku, niemniej bez ich podania nie jest możliwy
udział w Konkursie.
13. Dane dotyczące uczestników działań podejmowanych na terenie szkoły, w tym uczestników
np. wewnątrzszkolnych konkursów dotyczących zakresu niniejszego Konkursu, zbiera
i przechowuje Uczestnik Konkursu (dana szkoła) przez okres 3 miesięcy od dnia
zakończenia Konkursu, tj. ogłoszenia jego wyników.

Załączniki:
Załącznik nr 1 - oświadczenie w przedmiocie zgody na wykorzystanie wizerunku oraz zgody
na przetwarzanie danych osobowych.
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