Regulamin Konkursu Plakatowego
ELEKTRYKA BYDGOSKA W OSTATNIM 125-LECIU

Stow arzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Bydgoski SEP, Szkolne koło SEP w ZSE

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Regulamin określa: cele, warunki uczestnictwa w Konkursie, kryteria oraz sposób oceny plakatu.
2. Konkurs jest ogłoszony przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Bydgoski i Szkolne Koło SEP
w Zespole Szkół Elektrycznych w Bydgoszczy, nazywane dalej Organizatorem.
3. Postępowanie Konkursowe przeprowadza Kapituła Konkursowa, powołana przez Organizatora.
II. OFICJALNE DANE ORGANIZATORA I CEL KONKURSU
1.

Danymi Organizatora Konkursu są:
STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
ul. K. Gotowskiego 6
85-030 Bydgoszcz
tel. 506 976 676 e-mail: biuro@bydgoszcz.sep.com.pl www.bydgoszcz.sep.com.pl
KRS 0000032870 REGON 000671480 NIP 526-000-09-79
Konto: PKO BP I Oddział Bydgoszcz 72 1020 1462 0000 7502 0154 0624
Szkolne koło SEP w Zespole Szkół Elektrycznych
ul. Stawowa 41 85-323 Bydgoszcz
Tel./fax 523738878 e-mail: sekretariat@zselek.pl www.zselek.pl

Osobą odpowiedzialną za kontakt jest
Mariusz Zaorski
tel. 603 483 037
e-mail: mariusz.zaorski@wp.pl
2. Współorganizatorem Konkursu jest:
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
3.

Celem Konkursu jest rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni uczniów szkół ponadpodstawowych przez
tworzenie dzieł artystycznych promujących i informujących w formie plakatu o szeroko rozumianej
elektryce bydgoskiej w ostatnim 125-leciu.
III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs jest otwarty dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Bydgoszczy i okolic (z zastrzeżeniem
w pkt. III-9).
2. Prace mogą być realizowane i zgłaszane indywidualnie lub zespołowo.
3. Plakat definiowany jako artystyczny gatunek grafiki użytkowej powinien spełniać funkcje informacji,
reklamy, popularyzacji itp. związane z tytułem Konkursu.
4. Do każdego plakatu powinna być przygotowana metryczka (krótki opis interpretacyjny autora)
w postaci tekstu maksymalnie na jednej stronie formatu A4 (tekst ten nie będzie integralną częścią
plakatu i nie będzie wpływał na oceny konkursowe).
5. Uczestnictwo w Konkursie polega na:
a) akceptacji i przestrzeganiu warunków uczestnictwa w Konkursie,
b) dostarczeniu prac konkursowych zgodnie z Regulaminem Konkursu,

c) dostarczeniu wypełnionej karty zgłoszenia konkursowego.
6. Nadesłanie projektów konkursowych równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu Konkursu.
7. Z chwilą nadesłania prac na Konkurs Organizator nabywa nieodpłatnie prawo do wykorzystywania
plakatów w ramach swoich działań statutowych i do popularyzacji Konkursu.
8. Organizator zastrzega sobie możliwość przedstawienia wszystkich prac zgłoszonych do Konkursu na
wystawach.
9. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Kapituły oraz ich krewni.
10. W Konkursie mogą wziąć udział tylko te prace, które nie były nigdzie nagrodzone.
11. Przedstawienie do Konkursu plakatów jest jednoznaczne z posiadaniem do nich praw autorskich
i odpowiedzialnością za treści i wizerunki zawarte na plakatach.
12. Jeden uczestnik (zespół) może nadesłać maksymalnie 5 plakatów.
IV. TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH
1. Prace konkursowe należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2022 roku, na adres
e-mail: biuro@bydgoszcz.sep.com.pl, wpisując w temacie e-maila „Konkurs Plakatowy SEP” lub wskazać
w e-mailu miejsce pobrania plików, lub wysyłając je zapisane na płycie CD na adres Organizatora.
2. Wymiary plakatu: format B1, wysokość: 1000 mm, szerokość: 707 mm. Plakat powinien być
odpowiednio przygotowany w formie elektronicznej do wydruku (zgodnie z wytycznymi np.
https://megakop.pl/przygotowanie-plikow/) w rozdzielczości przynajmniej 72 dpi.
3. Do e-maila lub do płyty CD z zapisanymi plakatami należy dołączyć podpisaną własnoręcznie imieniem
i nazwiskiem Kartę Zgłoszenia lub jej skan.
4. Prace zgłaszane w formie płyty CD muszą znajdować się w kopercie, opatrzonej napisem: Konkurs
Plakatowy SEP.
5. Termin rozpoczęcia Konkursu to 1 marca 2022 roku.
V. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH, KAPITUŁA KONKURSOWA
1. Prace konkursowe oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
a) wartość merytoryczna plakatu (zgodnie z tematem Konkursu),
b) czytelność i funkcjonalność,
c) oryginalność plakatu,
d) walory artystyczne.
2. Organizator Konkursu powołuje Kapitułę Konkursową.
3. Kapituła Konkursowa kontroluje prawidłowość przebiegu Konkursu, dokonuje oceny prac konkursowych
oraz wskazuje zwycięzców Konkursu.
4. Ocena prac obywać się będzie według kryteriów z punktu V-1. W przypadkach spornych decydujące
słowo będzie miał przewodniczący Kapituły.
VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 1 września 2022 roku.
2. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej
www.bydgoszcz.sep.com.pl.
3. Procedura prac Kapituły Konkursowej jest niejawna.
4. Decyzja Kapituły Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub nie rozstrzygnięcia Konkursu oraz do
dokonywania zmian w podziale i wysokości nagród.
6. Autorzy wszystkich nagrodzonych prac są Laureatami Konkursu.
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7. Nagrody zostaną wręczone osobiście Laureatom Konkursu w czasie trwania XL Walnego Zjazdu
Delegatów Stowarzyszenia Elektryków Polskich w dniu 23 września 2022 roku w Auditorium Novum
Politechniki Bydgoskiej.
8. W Konkursie przewiduje się trzy nagrody rzeczowe za zajęcie: pierwszego, drugiego i trzeciego
miejsca.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z organizacją Konkursu
oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników
Konkursu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy
obowiązującego prawa.
3. Zgłoszenie do Konkursu wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu
prowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureatów, przyznania nagród oraz w celach promocji i informacji
o Konkursie. Formularz wyrażenia zgody zawarty jest w Karcie zgłoszenia do Konkursu stanowiącej
załącznik 2 lub 3 do niniejszego Regulaminu.
4. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Organizatora jest zawarta w Załączniku nr
1 do Regulaminu Konkursu.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu na Plakat
„Elektryka Bydgoska w ostatnim 125-leciu”

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Świętokrzyskiej 14.
2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:
iod@sep.com.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu.
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych
przepisami prawa.
7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu na Plakat
„Elektryka Bydgoska w ostatnim 125-leciu”

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
pełnoletniego uczestnika Konkursu

Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Adres zamieszkania:
Adres do korespondencji:
Numer telefonu:
E-mail:
Godło:
Oświadczam, iż zapoznałam(em) się z Regulaminem Konkursu na Plakat „Elektryka Bydgoska w ostatnim 125leciu”, który akceptuję i zobowiązuję się stosować do jego postanowień.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich z siedzibą w Warszawie (00-050)
przy ul. Świętokrzyskiej 14, moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym na
potrzeby przeprowadzenia Konkursu na Plakat „Elektryka Bydgoska w ostatnim 125-leciu”, zgodnie z art. 6
ust.
1
lit.
a
rozporządzenia
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 (RODO)
w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureatów i osób
wyróżnionych, przyznania nagród oraz w celach promocji i informacji o Konkursie.
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z informacjami zamieszczonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu
Konkursu, będącymi realizacją obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO, dotyczącymi
przetwarzania moich danych osobowych, a także znane są mi wszystkie przysługujące mi prawa, o których
mowa w art. 15 – 19 i 21 RODO.

…………………………….………………………..
Data i podpis uczestnika
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Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu na Plakat
„Elektryka Bydgoska w ostatnim 125-leciu”

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
niepełnoletniego uczestnika Konkursu

Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Adres zamieszkania:
Adres do korespondencji:
Numer telefonu:
E-mail:
Godło:

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się z Regulaminem Konkursu na Plakat „Elektryka Bydgoska w ostatnim 125leciu”, który akceptuję i zobowiązuję się stosować do jego postanowień.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich z siedzibą w Warszawie (00-050)
przy ul. Świętokrzyskiej 14, moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym na
potrzeby przeprowadzenia Konkursu na Plakat „Elektryka Bydgoska w ostatnim 125-leciu”, zgodnie z art. 6
ust.
1
lit.
a
rozporządzenia
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 (RODO)
w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureatów i osób
wyróżnionych, przyznania nagród oraz w celach promocji i informacji o Konkursie.
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z informacjami zamieszczonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu
Konkursu, będącymi realizacją obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO, dotyczącymi
przetwarzania moich danych osobowych, a także znane są mi wszystkie przysługujące mi prawa, o których
mowa w art. 15 – 19 i 21 RODO.

…………………………….………………………..
Data i podpis Uczestnika Konkursu

…………………………….………………………..
Data i podpis Rodzica/Opiekuna prawnego
Uczestnika Konkursu
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