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Patronat 

 
 

 

Regulamin Konkursu graficznego grafTIK  
pt. „Technologie IT w naszym życiu” 

I. Organizatorzy 
1. Organizatorem Konkursu „grafTIK” na pracę graficzną/fotograficzną pt. „Technologie IT 

w naszym życiu” (zwanego dalej Konkursem), adresowanego do uczniów szkół 
gimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego z okazji 35-lecia Polskiego 
Towarzystwa Informatycznego i Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego jest 
Polskie Towarzystwo Informatyczne (reprezentowane przez członka Zarządu Głównego 
PTI) wraz z Centrum Edukacji „Zdroje” w Szczecinie. Patronat nad Konkursem objęło 
Kuratorium Oświaty w Szczecinie. 

2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w 
zakresie niezbędnym dla potrzeb niniejszego Konkursu, a także w wypadku zostania 
laureatami Konkursu – do zamieszczenia swoich danych osobowych w środkach 
masowego przekazu, zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do Regulaminu. 

II. Temat i cel konkursu 
3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych województwa 

zachodniopomorskiego. Konkurs (edycja 2016) polega na przygotowaniu samodzielnej 
pracy graficznej lub fotograficznej pt. „Technologie IT w naszym życiu”, tzn. udzielającej 
odpowiedzi na pytanie „Dlaczego warto korzystać z Technologii Informacyjno-
Komunikacyjnych w naszym codziennym życiu?”. 

4. Celem Konkursu jest przedstawienie własnego punktu widzenia korzyści ze stosowania 
technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w różnych dziedzinach życia, ich zalet i 
przydatności w życiu codziennym oraz prawidłowego i bezpiecznego wykorzystywania. 

5. Środkiem wyrazu ma być komputerowa praca graficzna lub fotograficzna. 
6. Praca powinna posiadać formę pojedynczej grafiki, fotografii, historyjki złożonej z kilku 

grafik lub fotografii, komiksu. Prace muszą być oryginalne, samodzielne oraz 
nienaruszające majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. 

III. Zasady udziału i zgłaszania prac konkursowych 
7. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Przystąpienie do Konkursu jest 

jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu. 
8. Prace konkursowe mogą zgłaszać tylko uczestnicy występujący indywidualnie. 
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9. Zgłoszenie pracy konkursowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na użycie jej przez 
Organizatora Konkursu, a nadesłane prace na konkurs stają się własnością Organizatora 
Konkursu i mogą być w całości lub fragmencie wykorzystane do promocji, reklamy, 
marketingu w prowadzonych działaniach związanych z sektorem edukacji. Przesłane 
prace konkursowe nie będą zwracane. 

10. Każdy z uczestników Konkursu wraz z nadesłaniem pracy konkursowej musi podpisać 
oświadczenie stanowiące Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

11. Prace konkursowe w formie elektronicznej wraz z oświadczeniem (pkt. 10 – skan 
Załącznika) należy przesłać drogą elektroniczną w terminie do 15 kwietnia 2016 r., do 
godz. 21:00 na adres poczty elektronicznej: graf-TIK@prokonto.pl. Praca konkursowa 
powinna być zapisana w formacie JPG, PNG, TIFF lub PPTX. Objętość pojedynczej pracy 
zgłaszanej do Konkursu nie powinna przekraczać 25 MB. 

12. Oryginał oświadczeń (pkt. 10) muszą dostarczyć tylko laureaci konkursu w dniu 
wręczenia nagród. 

IV. Zasady przyznawania nagród 
13. Wyboru laureatów dokona Jury Konkursu, składające się ze specjalistów, tj. Prezesa 

Oddziału Zachodniopomorskiego PTI, Dyrektora Centrum Edukacji „Zdroje” oraz członka 
Zarządu Głównego PTI. 

14. Prace biorące udział w konkursie będą oceniane według następujących kryteriów: 
- zgodność merytoryczna i techniczna pracy z założeniami konkursu, 
- oryginalność ujęcia podjętej tematyki, 
- oryginalność prac, 
- czytelność przekazu. 

15. Jury przyzna nagrody za zajęcie: 
a. I miejsca; 
b. II miejsca; 
c. III miejsca. 

16. W szczególnych przypadkach Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody 
w poszczególnych kategoriach. 

17. Każdy Uczestnik Konkursu otrzyma dyplom udziału w Konkursie. 
18. Opiekunowie Uczestników Konkursu (nauczyciele) otrzymają (po uprzednim zgłoszeniu 

swoich danych) dyplom za wsparcie oraz nadzór nad uczniem podczas przygotowywania 
pracy konkursowej. 

19. Warunkiem koniecznym otrzymania nagrody przez zwycięzców jest dostarczenie 
oryginału oświadczenia (pkt. 10) w dniu wręczenia nagród oraz potwierdzenie przez 
Laureata odbioru nagrody przez podpisanie protokołu odebrania nagrody. 

20. Uroczyste ogłoszenie laureatów oraz wręczenie nagród i dyplomów nastąpi dnia 
21 kwietnia 2016 r. o godzinie 13:00 w siedzibie współorganizatora Konkursu, tj. 
w Centrum Edukacji „Zdroje”, ul. Jabłoniowa 15 w Szczecinie. 

V. Postanowienia końcowe 
21. Udział w Konkursie oraz przesłanie prac konkursowych może nastąpić tylko po 

zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu Konkursu oraz po uzyskaniu zgody 
opiekuna prawnego autora pracy na udział w Konkursie (wiąże się to także z jego zgodą 
na użycie danych osobowych autora pracy w celu ogłoszenia wyników Konkursu, 
podsumowania Konkursu, opisu prac w Galerii Prac, publikacjach w mediach mówiących 
o Konkursie oraz w celach korespondencyjnych). 

22. Tylko prace spełniające warunki Regulaminu, będą dopuszczone do Konkursu. 
23. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia 

terminów Konkursu w każdym czasie oraz zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu. 
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Załącznik nr 1 
………………………………………, …………………… 2016 r. 

(Miejscowość, data) 
 

Oświadczenie 

Konkurs graficzny grafTIK pt. „Technologie IT w naszym życiu” 

Oświadczam, że przesłana praca konkursowa nie narusza majątkowych i osobistych praw 
autorskich osób trzecich. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka / danych osobowych 
osoby będącej pod moją prawną opieką prawną w zakresie niezbędnym dla potrzeb 
„Konkursu” oraz do zamieszczenia danych osobowych w środkach społecznego przekazu 
(prasa, radio, telewizja, Internet) w wypadku, gdy zostanie laureatem Konkursu 
zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne wraz z Centrum Edukacji 
„Zdroje” w Szczecinie. 
Przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dla celów przeprowadzenia Konkursu oraz 
że przysługuje mi prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania. 
Jednocześnie wyrażam zgodę na przeniesienie praw autorskich do zgłoszonej pracy na rzecz 
Organizatora oraz na opublikowanie (w wypadku jeśli zostanę/zostanie dziecko laureatem 
Konkursu) pracy konkursowej lub jej fragmentu w programach telewizyjnych, w serwisach 
internetowych, w prasie, w rozgłośniach radiowych. 
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na 
rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach 
autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji 
w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie. 
 

Imię i nazwisko 
Uczestnika Konkursu:  

Adres szkoły  
lub miejsca zamieszkania:  

Telefon kontaktowy / 
 adres e-mail:  

 
 

…………………………………….……………………………………….……………… 
Data, imię i nazwisko 

 
……………………………………………………………… 

Podpis 

(w imieniu osób nieletnich oświadczenie podpisują ich opiekunowie prawni) 
 


