REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„WSZYSCY RÓWNI – PRAWA CZŁOWIEKA OCZAMI DZIECKA.”
Cele Konkursu
§1
Celem Konkursu jest:
- zwiększenie zainteresowania uczniów wiedzą na temat praw człowieka we współczesnym świecie;
- promocja praw i wolności chronionych Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych
Wolności.
Organizator Konkursu
§2
1. Organizatorem Konkursu o nazwie „WSZYSCY RÓWNI - PRAWA CZŁOWIEKA OCZAMI DZIECKA” jest
Ministerstwo Spraw Zagranicznych w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej.
2. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Założenia organizacyjne
§3
1. Informacje o Konkursie oraz Regulamin Konkursu są publikowane na stronach internetowych
Organizatora:
- na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakładce Europejski Trybunał Praw
Człowieka/Aktualności:
http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/europejski_trybunal_praw_czlowieka/aktualnosci/;
oraz
- na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Aktualności.
2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w dwóch oddzielnie ocenianych
kategoriach wiekowych obejmujących:
- dzieci w wieku od 6 do 10 lat,
- dzieci w wieku od 11 do 13 lat;
zwane dalej „Uczestnikami”.
§4
1. Uczestnik Konkursu ma za zadanie wykonać pracę plastyczną przy wykorzystaniu następujących
technik plastycznych: pastele, farby, tempera, pisaki, kredki, grafika lub węgiel; na papierze w
formacie A3 (praca płaska).
2. Temat pracy nadesłanej na Konkurs, zwanej dalej „Pracą konkursową” powinien obejmować
wybrany aspekt równości dotyczącej praw człowieka.

3. Do Konkursu można zgłaszać jedynie Prace konkursowe przygotowane samodzielnie, wyklucza się
prace zbiorowe. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
4. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie
będącymi przedmiotem innego konkursu oraz nieobciążone wadami prawnymi lub roszczeniami osób
trzecich.
5. Każda Praca konkursowa powinna mieć wyraźny opis na odwrocie, który winien zawierać
metryczkę według następującego wzoru:
1)
2)
3)
4)

imię i nazwisko Uczestnika,
wiek Uczestnika/klasa,
nazwa szkoły, do której uczęszcza Uczestnik,
imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego Uczestnika, adres e-mail oraz nr telefonu.

Brak opisu Pracy konkursowej, zgodnego z metryczką, albo jakiegokolwiek jej punktu skutkuje
możliwością odrzucenia Pracy konkursowej z Konkursu.
§5
1. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje przedstawiciel ustawowy Uczestnika Konkursu. Warunkiem
przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie:
1) Pracy konkursowej,
2) formularza zgłoszeniowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu oraz
3) oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu.
Dokumenty, o których mowa w pkt 2) i 3) wypełnia i podpisuje przedstawiciel ustawowy Uczestnika.
2. Prace odpowiednio zabezpieczone należy doręczyć na adres:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament do spraw Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka
Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa
z dopiskiem: Konkurs plastyczny „WSZYSCY RÓWNI – PRAWA CZŁOWIEKA OCZAMI DZIECKA”
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadesłanych na Konkurs prac, które
powstały z przyczyn od niego niezależnych (np. uszkodzenia w transporcie). Prace przesłane na
Konkurs nie podlegają zwrotowi i są przesyłane na koszt i ryzyko własne Uczestnika lub szkoły.
4. Prace niespełniające zasad uczestnictwa przewidzianych w Regulaminie nie będą podlegały ocenie
konkursowej.
5. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz opiekuna/ów prawnego/ych przez Organizatora
dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr.101 z 2002r.,poz. 926 z póź. zm.).

Terminarz
§6
1. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane w terminie od dnia ogłoszenia Konkursu do dnia 27
maja 2014 r. (w przypadku prac przesyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).
2. Lista Laureatów zostanie opublikowana nie później niż w dniu 25 czerwca 2014 r. na stronie
internetowej Organizatora , wskazanej w § 3 pkt 1 Regulaminu Konkursu.
3. O rozstrzygnięciu Konkursu przedstawiciele ustawowi Laureatów zostaną powiadomieni za
pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.

Ocena prac konkursowych
§7
1. Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.
W skład Komisji Konkursowej wejdą przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa
Edukacji Narodowej oraz ekspert zewnętrzny (artysta plastyk).
2. Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocena Prac konkursowych oraz wyłonienie wśród Uczestników
12 Laureatów, których prace zostaną sklasyfikowane na liście 12 najlepszych Prac konkursowych.
3. Przy ocenie prac nadesłanych na Konkurs Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę: oddanie
głównego przesłania Konkursu, walory estetyczne, oryginalność oraz jakość wykonania.
5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

Nagrody
§8
1. Organizator przyzna każdemu z 12 Laureatów Konkursu wyłonionych przez Komisję Konkursową
nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Laureatowi, którego Praca konkursowa zostanie uznana przez
Komisję Konkursową za najlepszą Organizator przyzna nagrodę główną.
2. Uroczyste wręczenie nagród przez członka Kierownictwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz
członka Kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej odbędzie się w Warszawie. O dokładnym
terminie uroczystości wręczenia nagród i dyplomów połączonej z wizytą w Centrum Nauki
Kopernik przedstawiciele ustawowi Laureatów Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie oraz
mailowo. Organizator nie zwraca kosztów przyjazdu dzieci oraz ich opiekunów do Warszawy.
Nagrody rzeczowe oraz dyplomy, które nie zostaną odebrane przez Laureatów Konkursu
osobiście, zostaną przesłane pocztą na adres przedstawiciela ustawowego wskazany w formularzu
zgłoszeniowym.
3. Prace Laureatów Konkursu zostaną opublikowane w specjalnej edycji kalendarza na rok 2015.
Pamiątkowy egzemplarz kalendarza zostanie przesłany do każdego z Laureatów Konkursu pocztą
na adres przedstawiciela ustawowego wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

4. Prace Laureatów Konkursu zostaną zaprezentowane w formie wystawy podczas VIII Seminarium
Warszawskiego organizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Prawa autorskie
§9
1. Twórcą Pracy konkursowej jak i jej poszczególnych elementów, w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn.
zm.) może być tylko Uczestnik.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na określonych polach eksploatacji oraz prawa
zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Pracy konkursowej zostało
uregulowane w Załączniku nr 2 do Regulaminu Konkursu, zawierającym obowiązkowe
oświadczenie przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu.
3. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Ministerstwo Spraw
Zagranicznych własności egzemplarza Pracy konkursowej.

Postanowienia końcowe
§ 10
1. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.)
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminów Konkursu oraz
zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu. Informacja o ewentualnych zmianach
zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora, wskazanej w § 3 pkt 1 Regulaminu
Konkursu.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu decyduje Organizator. Od decyzji
Organizatora nie przysługuje odwołanie.
4. Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Tel: (22) 523 9924 lub (22) 523 7801
Adres e-mail: dpopc.sekretariat@msz.gov.pl

