Regulamin ogólnopolskiego konkursu Selfie+ 2018
§1
Organizator i cel konkursu
1. Organizatorem ogólnopolskiego konkursu Selfie+, zwanego dalej konkursem, jest Fundacja
Rozwoju Systemu Edukacji, z siedzibą w Warszawie 02-305, Aleje Jerozolimskie 142a, zwana
dalej Organizatorem.
2. Konkurs będzie przeprowadzony w następujących kategoriach:

a) Twój projekt w jednym ujęciu - za pomocą jednego zdjęcia przedstaw główny
temat działań projektowych
b) Europejskie dziedzictwo kulturowe w moim projekcie – za pomocą jednego
zdjęcia przedstaw, w jaki sposób twój projekt uświadamia uczestnikom
i społeczeństwu znaczenie europejskiego dziedzictwa kulturowego.
3. Celem konkursu jest wyróżnienie i promocja najciekawszych zdjęć prezentujących działania
projektowe w ramach programu Erasmus+, programu PO WER oraz programów PolskoUkraińska Rada Wymiany Młodzieży i Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży.
§2
Uczestnicy konkursu
1. Uczestnikami konkursu są beneficjenci instytucjonalni programu Erasmus+, programu PO WER,
Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży oraz Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany
Młodzieży.
§3
Zasady konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest autorskie zdjęcie przedstawiające relacje z działań projektowych.
2. Z każdego projektu może zostać zgłoszone tylko jedno zdjęcie w kategoriach wymienionych
w § 1 ust. 2.
3. W konkursie mogą wziąć udział zdjęcia z projektów realizowanych od początku
funkcjonowania programu Erasmus+, PO WER oraz Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany
Młodzieży i Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Zdjęcia mogą zgłaszać realizatorzy
projektów, których działania zakończyły się lub trwają nadal.
4. Każde opublikowane zdjęcie musi zawierać krótki opis (pomiędzy 500 a 1000 znaków) tematyki
projektu oraz samego zdjęcia.
5. Zasady i techniczne wymagania dotyczące publikowania zdjęć na stronie selfieplus.frse.org.pl
zawarte są w Regulaminie korzystania z platformy Selfie+.

6. Beneficjent biorący udział w konkursie zobowiązuje się do przestrzegania zasad w zawartych
w Regulaminie korzystania z platformy Selfie+.
7. Zgłoszenie do konkursu następuje po opublikowaniu przez Uczestnika, z konta przypisanego
dla danego projektu, zdjęcia na stronie internetowej selfieplus.frse.org.pl w okresie
od 1 maja 2018 r. do 31 października 2018 r.
§4
Ocena formalna i merytoryczna
1. Ocenę formalną zgłoszeń do konkursu przeprowadza Organizator.
2. Ocenę merytoryczną zgłoszeń spełniających warunki formalne przeprowadzają eksperci
wewnętrzni (pracownicy FRSE z Zespołu Upowszechniania, programu Erasmus+, programu PO
WER, Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży oraz Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany
Młodzieży).
3. Prace konkursowe oceniane są w kategoriach wymienionych w § 1 ust. 2 niniejszego
Regulaminu według następujących kryteriów:
a. interpretacja i nawiązanie do tematu projektu;
b. adekwatność zdjęcia do kategorii konkursowej;
c. jakość wykonania, pomysłowość i atrakcyjność zdjęcia.
§5
Laureaci konkursu i nagrody
1. W ramach konkursu zostanie przyznane miejsce I w kategoriach konkursu wymienionych w § 1
ust. 2 Regulaminu.
2. Organizator może przyznać dodatkowe wyróżnienia w kategoriach konkursu wymienionych
w § 1 ust. 2 Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznawania I miejsca wymienionego w ust. 1
w zależności od poziomu ocenianych materiałów.
4. Dla wszystkich laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe.
5. Nagrody przyznane w konkursie przeznaczone są dla beneficjenta instytucjonalnego
realizującego projekt.
6. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana do dnia 30 listopada 2018 r. na stronie
selfieplus.frse.org.pl, a laureaci zostaną powiadomieni o tym fakcie pocztą elektroniczną.
7. Szczegółowe informacje o poszczególnych miejscach zdobytych przez laureatów konkursu
zostaną podane podczas dorocznej gali rozdania nagród Selfie+, o której terminie uczestnicy
zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.
8. Koszty podatkowe związane z nagrodami obciążają wyłącznie podmiot, który nagrodę
otrzymał, chyba że z przepisów prawa wynika obowiązek pobrania należności na poczet
podatku przez Organizatora.

§6
Postanowienia końcowe
1. Regulamin stanowi podstawę konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
2. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie
wizerunku osób utrwalonych na zdjęciach przez Organizatora do celów promocyjnych.
3. Uczestnik konkursu przystępując do niego, zapewnia, że posiada wszystkie zgody
na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych, występujących
w konkursie z ramienia Uczestnika, w postaci: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej,
adresu zamieszkania (korespondencyjnego), wieku, płci oraz wizerunku (dane osobowe osób)
w celu prowadzenia przez Organizatora konkursu – Fundację Rozwoju Systemu Edukacji
w Warszawie, konkursu w sposób niezakłócony i kompletny (Cel). Uczestnik wie,
że przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych osób w zakresie określonym w zdaniu
poprzedzający jest niezbędne przez Organizatora i odbywa się na żądanie Uczestnika
(działającego na rzecz ludzi, których dotyczą dane osobowe osób), którym jest samo wyrażenie
woli wzięcia udziału w konkursie. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie
adekwatnie i w zakresie niezbędnym do realizacji Celu i przez okres nie dłuższy niż niezbędny
do realizacji Celów. Uczestnik może wycofać przedmiotową zgodę w zakresie danych
osobowych osób, wszystkich lub niektórych, co jednak może w istotny sposób wpłynąć na jego
dalszy udział w konkursie, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Zgoda niniejsza
opiera się na przepisach Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i jest
zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych). Na żądanie Organizatora Uczestnik okaże wszelkie
właściwe w zakresie zgody na dysponowanie danymi osobowymi dokumenty dotyczące osób
fizycznych występujących z ramienia Uczestnika w konkursie. Organizator ponadto jest
zobowiązany na żądanie dopuścić do danych osobowych osób osobę, której dane dotyczą
i umożliwić wgląd do tych danych, ich ograniczenie, zmianę, a także wykonać żądanie ich
usunięcia, co może mieć wpływ na dalszy udział Uczestnika w konkursie (jego wykluczenie),
okresie z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.
4. Uczestnik konkursu oświadcza, że wszystkie opublikowane przez niego treści na stronie
internetowej konkursu nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności Ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DzU z 2006 r. Nr 90, poz. 631
z późn. zm.) oraz dóbr osobistych, a także, że uzyskał wszelkie właściwe zgody osób, których
wizerunek utrwalił na zdjęciach na wykorzystanie ich wizerunku w konkursie.
5. Uczestnik konkursu publikuje na stronie konkursu utwory, do których przysługują mu autorskie
prawa majątkowe. Beneficjent udostępnia Organizatorowi wskazane wyżej utwory na zasadzie
otwartej licencji CC Uznanie Autorstwa.
6. Uczestnik konkursu przystępując do konkursu, musi posiadać:
a. w przypadku opublikowania na stronie internetowej konkursu zdjęć, na których występują
osoby trzecie zgodę tych osób na wykorzystanie ich wizerunku na potrzeby konkursu
organizowanego w ramach Platformy Selfie+ oraz w materiałach promocyjnych,
przygotowanych przez FRSE (wzór znajduje się w Załączniku nr 1);

7.
8.

9.
10.
11.

12.

b. w przypadku, gdy na zdjęciach lub filmach znajduje się osoba niepełnoletnia, zgodę jej
rodziców lub opiekunów prawnych na rozpowszechnianie wizerunku tej osoby
wykorzystanie na potrzeby konkursu organizowanego w ramach Platformy Selfie+ oraz
w materiałach promocyjnych przygotowanych przez FRSE (wzór znajduje się w Załączniku
nr 2).
Uczestnik nie musi przekazywać Organizatorowi oświadczeń ze zgodami, o których mowa
w § 6 ust. 6. pkt a-b.
Oświadczenia ze zgodami, o których mowa w § 6 ust. 6 pkt a-b Uczestnik powinien zachować,
aby przedłożyć Organizatorowi w przypadku ewentualnego sporu sądowego, którego
Organizator będzie stroną.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu.
Uczestnik zobowiązuje się do naprawienia szkody, której dozna Organizator w przypadku,
gdyby któreś z oświadczeń, o których mowa w § 6 ust. 6, okazało się nieprawdziwe w całości
lub w części.
Od oceny formalnej i merytorycznej odwołanie nie przysługuje.

WZÓR OŚWIADCZENIA DO WYKORZYSTANIA PRZEZ BENEFICJENTA
Załącznik nr 1

Oświadczenie w sprawie wykorzystywania wizerunku

Dane osobowe
Imię i nazwisko:
e-mail:
Data urodzenia:
Miejsce zamieszkania (ulica, miasto, kod):
Telefon kontaktowy:
Nazwa projektu:
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku na Platformie Selfie+ oraz w materiałach
promocyjnych przygotowanych przez FRSE.

…..……………
Podpis

WZÓR OŚWIADCZENIA DO WYKORZYSTANIA PRZEZ BENEFICJENTA
Załącznik nr 2

Oświadczenie rodzica lub prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej w sprawie wykorzystywania
wizerunku

Dane osobowe
Imię i nazwisko:
e-mail:
Data urodzenia:
Miejsce zamieszkania (ulica, miasto, kod):
Telefon kontaktowy:
Nazwa projektu:
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku ...................................... (imię i nazwisko dziecka)
na Platformie Selfie+ oraz w materiałach promocyjnych przygotowanych przez FRSE.

…..……………
Podpis

