REGULAMIN KONKURSU
„Zapiski z czasów izolacji” na najlepszą e-gazetkę szkolną
tarnowskich publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Niniejszy regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady, zakres i warunki
uczestnictwa w konkursie.
§1
Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu „Zapiski z czasów izolacji” (dalej „konkurs”) jest Gmina
Miasta Tarnowa – Urząd Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów.
§2
Termin konkursu
1. Konkurs „Zapiski z czasów izolacji” na najlepszą e-gazetkę szkolną, zwaną dalej
pracą, trwa od 17 czerwca do 30 września 2020 r.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do 7 października 2020 r.
3. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie nie dłuższym
niż siedem dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia.
§3
Cel konkursu
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych szkolnych e-gazetek tarnowskich szkół
podstawowych i ponadpodstawowych tworzonych przez uczniów w okresie izolacji
spowodowanym pandemią koronawirusa, wspieranie oddolnych inicjatyw w zakresie
wzmacniania więzi wśród lokalnych społeczności szkolnych, rodziców i opiekunów
oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.
2. Cele szczegółowe:
- Doskonalenie warsztatu oraz rozwijanie zainteresowań dziennikarskich, rozwijanie
umiejętności wykorzystywania urządzeń multimedialnych do tworzenia tekstów i
oprawy graficznej e-gazetek,
- Rozwijanie umiejętności związanych z obsługą aplikacji do edycji tekstów, grafiki,
treści stron internetowej, umiejętności multimedialnych,
3. - Rozwijanie umiejętności samodzielnego myślenia i prezentowania własnych opinii,
- Rozwijanie wyobraźni twórczej,
- Rozwijanie zdolności i umiejętności literacko-dziennikarskich,
- Kształcenie umiejętności pozyskiwania, selekcji i krytycznej analizy informacji
pochodzących z różnych źródeł,
- Zachęcanie do czytelnictwa poprzez publikowanie i udostępnianie innym materiałów
o tematyce bliskiej danej społeczności szkolnej.

§4
Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
2. Uczestnikami konkursu mogą być maksymalnie 5-osobowe zespoły redakcyjne z
publicznych szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z terenu Tarnowa.
3. Zgłoszenia prac do konkursu może dokonać każda publiczna szkoła podstawowa lub
szkoła ponadpodstawowa z Tarnowa, przy czym szkoła może zgłosić tylko jedną
pracę w danej kategorii.
4. Zadaniem uczestników jest przygotowanie e-gazetki szkolnej o tematyce dotyczącej
zdalnego uczenia się i izolacji spowodowanej pandemią koronawirusa. Przesłane do
konkursu prace zostaną ocenione w następujących kategoriach:
5. - Kategoria I – szkoły podstawowe,
6. - Kategoria II - szkoły ponadpodstawowe.
7. E-gazetka w kategorii I winna się składać z 10 stron tekstu ze zdjęciami (w tym strona
tytułowa) i zawierać relacje z perspektywy ucznia, nauczyciela oraz rodzica/opiekuna
w różnorodnych formach wypowiedzi dziennikarskiej. Praca powinna zawierać
tytulaturę, stopkę redakcyjną, działy tematyczne i rubryki oraz spis treści.
8. E-gazetka w kategorii II winna się składać z 10 stron tekstu ze zdjęciami (w tym
strona tytułowa) i zawierać relacje z perspektywy ucznia oraz nauczyciela w
różnorodnych formach wypowiedzi dziennikarskiej. Praca powinna zawierać
tytulaturę, stopkę redakcyjną, działy tematyczne i rubryki oraz spis treści.
9. Pracę w formie elektronicznej w formacie PDF wraz załącznikami (prawidłowo
wypełniony formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1 oraz podpisana Klauzula
RODO- załącznik nr 2 w formie skanu) należy przesłać na adres
konkurs@umt.tarnow.pl w terminie do 30 września 2020 r.
10. Zgłoszenie uznaje się za przesłane w terminie, jeżeli zostanie doręczone
Organizatorowi drogą elektroniczną do dnia 30 września 2020 r. włącznie.
11. Zgłoszenia nieczytelne, niekompletne lub prace nie spełniające wymogów formalnych
zostaną odrzucone, a zgłaszający nie będzie Uczestnikiem w rozumieniu regulaminu.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z
przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych.
13. Uczestnik akceptuje regulamin konkursu, wysyłając formularz zgłoszeniowy
(załącznik nr 1) wraz z podpisaną Klauzulą RODO (załącznik nr 2).
14. Dane osobowe Uczestnika (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon), podane w
formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane przez Organizatora, będącego
jednocześnie ich administratorem, zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO” w zakresie i celach związanych z
przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności w celu komunikowania się z
Uczestnikami, wydania nagród oraz promocji Konkursu.
15. Organizator zobowiązuje się do zamieszczenia szczegółowego regulaminu na stronie
internetowej www.tarnow.pl.
16. Informacje na temat konkursu: Maria Zawada-Bilik , tel. 14 6889093,
e-mail: konkurs@umt.tarnow.pl.

§ 4. Kryteria oceny
1.Wszystkie zgłoszone prace oceniane będą przez Komisję konkursową w oparciu o
następujące kryteria:
- Merytoryczna zawartość tekstów: podejmowanie problemów istotnych dla
społeczności szkolnej z okresu izolacji spowodowanej pandemią koronawirusa i
zdalnego uczenia się, ukazywanie problemów i wyzwań oraz sukcesów lokalnych
społeczności szkolnych, nauczycieli, rodziców i opiekunów w zakresie działań
pomocowych, współpracy i integracji,
- Różnorodność form wypowiedzi dziennikarskich,
- Poprawność stylistyczna, gramatyczna i ortograficzna,
- Oryginalność i atrakcyjność szaty graficznej.
- Budowa e-gazetki: tytulatura, stopka redakcyjna, działy tematyczne i rubryki, spis
treści.
§5
Komisja konkursowa
1. Zgłoszone prace w ramach konkursu „Zapiski z czasów izolacji” na najlepszą
e-gazetkę oceniać będzie Komisja konkursowa powołana przez organizatora.
2. Oceny zgłoszonych do konkursu prac dokona Komisja konkursowa, składająca się
z pięciu przedstawicieli Urzędu Miasta Tarnowa (w tym dziennikarza i fotografa) w
terminie do dnia 30 września 2020 r.
3. Ocenie Komisji konkursowej podlegają wyłącznie prace spełniające wymagania
określone niniejszym regulaminem oraz przesłane w terminie w nim określonym.
4. Komisja konkursowa podejmuje decyzję większością głosów. W przypadku równej
liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji konkursowej.
5. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i wiążąca oraz nie podlega procedurze
odwoławczej.
§7
Pula nagród
1. Komisja konkursowa spośród zgłoszonych Prac dokona wyboru trzech najlepszych
w każdej z kategorii.
2. Spośród wyłonionych prac Komisja konkursowa przyzna w każdej kategorii
trzy nagrody finansowe dla zwycięskich szkół (5 tys. zł brutto - I miejsce,
3 tys. zł brutto - II, 2 tys. zł brutto – III) oraz nagrody rzeczowe dla zespołów
redakcyjnych.
3. Laureaci konkursu – szkoły w kategorii I i II, otrzymają nagrody finansowe
o łącznej wartości 20 tys. zł oraz dyplomy.
4. Laureaci konkursu - szkolne zespoły redakcyjne w kategorii I i II otrzymają
nagrody rzeczowe o łącznej wartości 3 tys. zł oraz dyplomy.
5. Wskazana w ust. 3 i 4 pula nagród stanowi górną granicę odpowiedzialności
finansowej organizatora z tytułu konkursu.
6. Nagrody nie można odebrać w formie ekwiwalentu.
7. Nagrodzonym uczestnikom nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich
praw związanych z wygraną na inne osoby bez zgody organizatora.
8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo nieprzyznania jednej lub kilku
wymienionych nagród w przypadku, gdy Komisja konkursowa uzna, iż żadna
z prac na nią nie zasługuje.

§8
Ogłoszenie wyników konkursu „Zapiski z czasów izolacji” i sposób wydania nagród
1. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana nie później niż 7 dni od daty
rozstrzygnięcia poprzez zamieszczenie na stronie internetowej organizatora.
2. Nagrodzeni uczestnicy – szkoły, zostaną niezwłocznie powiadomieni telefonicznie
lub drogą elektroniczną.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe
z opublikowania nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych
informacji opartych na zgłoszeniach przesłanych przez uczestników.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość prezentacji zgłoszonych prac
konkursowych na miejskiej stronie internetowej oraz w mediach
społecznościowych.
§9
Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za odwołanie, zmianę terminu lub
zmianę warunków konkursu w wyniku nieprzewidywalnych okoliczności.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu uczestnicy
mogą zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia
poinformowania o rozstrzygnięciu konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia
reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres
Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez
organizatora
6. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja organizatora.
Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony mailem w terminie trzech dni od daty
rozpatrzenia reklamacji.
7. O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje
organizator.
§ 10
Załączniki do regulaminu
1.Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
2. Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna RODO
Załącznik nr 1

KONKURS
„Zapiski z czasów izolacji” na najlepszą e-gazetkę szkolną
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
PLACÓWKA ZGŁASZAJĄCA

NAZWA/TYTUŁ E-GAZETKI

KATEGORIA
TELEFON KONTAKTOWY
OPIEKUNA E-GAZETKI
E-MAIL OPIEKUNA E-GAZETKI

Załącznik nr 2
Klauzula informacyjna RODO
Działając na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO” informuję, że w związku z
organizacją konkursu „Tarnów pełen blasku”, administratorem danych osobowych uczestnika
konkursu jest Urząd Miasta Tarnowa z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów,
dalej „Administrator”. Kategorie danych osobowych obejmują jego:
a) nazwisko i imię,
b) adres e-mail,
c) telefon,
Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora
ochrony danych pisząc na adres poczty elektronicznej: iod@umt.tarnow.pl.

Administrator informuje:
Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez Administratora w celu
przeprowadzenia konkursu „Zapiski z czasów izolacji”, a także w celach informacyjnych,
promocyjnych oraz w celach archiwalnych.
1) podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
2) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak konieczne jest do realizacji celów,
do jakich zostały zebrane, w tym do udziału w konkursie „Zapiski z czasów izolacji”.
3) Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa.
4) Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym do tego na podstawie
przepisów prawa.
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych
celów, nie krócej jednak niż przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia
ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi lub do momentu spełnienia obowiązków
wynikających z przepisów prawa, które ciążą na Administratorze, w tym przez okres wymaganej
archiwizacji.
6) W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo żądania od Administratora
dostępu do tych danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17
RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec

ich przetwarzania (art. 21 RODO), a także prawo do przenoszenia tych danych (art. 20 RODO).
Ponadto masz prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Twoich
danych, jednak pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
7) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej, a także nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie
będą profilowane.
8) Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz,
iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
Oświadczam, że niniejszą klauzulę informacyjną otrzymałem, zapoznałem się z zawartymi w niej
informacjami i przyjmuję je do wiadomości:
Tarnów, dnia ………………… r.

………………………………..…….
Podpis i pieczątka szkoły -uczestnika konkursu

