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HARMONOGRAM I REGULAMIN KONKURSU 

Niniejszy konkurs realizowany jest w ramach projektu „Kompleksowy system wsparcia w zakresie 

adaptacji i integracji ze społeczeństwem obywateli państw trzecich przebywających na terenie 

województwa zachodniopomorskiego” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, 

Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.  

Projekt realizowany jest przez Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz Caritas Polska. 

Harmonogram konkursu „Witaj w naszej klasie” 

 Nadsyłanie prac: od dnia ogłoszenia konkursu do 15 listopada 2019. 

 Obrady Komisji Konkursowej: od 15 do 30 listopada 2019. 

 Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród: 1-15 grudnia 2019 

W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie nie wpłynie minimum 35 prac konkursowych Organizator 

zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji konkursu. 

Regulamin konkursu audiowizualno-plastycznego dla młodzieży szkolnej 

„Witaj w naszej klasie” 

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:  

a. Uczestniku – należy przez to rozumieć uczniów polskich lub cudzoziemskich z terenu woj. 

zachodniopomorskiego, którzy biorą udział w Konkursie „Witaj w naszej klasie” reprezentowanych 

przez przedstawicieli ustawowych lub prawnych. 

b. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument wraz z jego późniejszymi zmianami.  

c. Stronie Internetowej – należy przez to rozumieć stronę internetową  http://migranci-uchodzcy-

szczecin.caritas.pl/konkurs/ na której zamieszczane będą informacje o konkursie oraz zostaną 

opublikowane zwycięskie prace. 

d. Formularzu zgłoszeniowym – należy przez to rozumieć kwestionariusz zawierający dane osób takie jak 

imię, nazwisko dziecka, imię/imiona i nazwisko/a rodziców/opiekunów prawnych, wiek dziecka, 

adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny, opis pracy konkursowej oraz zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie wizerunku, akceptację Regulaminu, przekazaniu 

praw autorskich. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na Stronie Internetowej:  http://migranci-

uchodzcy-szczecin.caritas.pl/konkurs/ 

e. Pracy konkursowej – należy przez to rozumieć pracę audiowizualną lub plastyczną na temat „Witaj 

w naszej klasie”. 

f. Komisji konkursowej – należy przez to rozumieć komisję składającą się z 2 pracowników Caritas Polska. 

http://migranci-uchodzcy-szczecin.caritas.pl/
http://migranci-uchodzcy-szczecin.caritas.pl/
http://migranci-warmiamazury.caritas.pl/konkurs/
http://migranci-warmiamazury.caritas.pl/konkurs/
http://migranci-warmiamazury.caritas.pl/konkurs/


 

                                             

 
Projekt „Kompleksowy system wsparcia w zakresie adaptacji i integracji ze społeczeństwem obywateli państw 

trzecich przebywających na terenie województwa zachodniopomorskiego” współfinansowany z Programu 

Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, realizowany przez Wojewodę 

Zachodniopomorskiego oraz Caritas Polska. 

 

2 

 

Organizator konkursu 

 Caritas Polska, ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa 

 Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Szczecinie, ul. Wieniawskiego 5, 71-142 Szczecin, 

telefony: +48 515 402 273, +48 507 870 258, e-mail: biuro.fami.szczecin@caritas.org.pl 

Cele konkursu 

1. Ułatwienie relacji między uczniami polskimi i cudzoziemskimi z terenu woj. zachodniopomorskiego. 

2. Pokazanie pozytywnych wzorców budowania relacji i dialogu z osobami z innych krajów lub kręgów 

kulturowych. 

3. Wskazanie korzyści wynikających z różnic kulturowych i pozytywnego wpływu na rozwój wszystkich 

stron. 

4. Wskazanie przykładów przyjaźni z dziećmi z innych kultur i nawiązywania dialogu międzykulturowego. 

5. Przedstawienie dzieci cudzoziemców w aspekcie ich pozytywnego wpływu na relacje między 

uczniami.  

6. Przedstawienie spostrzeżeń na temat Polski i pozytywnych relacji między uczniami polskimi 

i cudzoziemskimi z perspektywy dzieci pochodzących z innych krajów. 

7. Przyczynienie się większego zainteresowania uczniów poznaniem i zrozumieniem innych kultur. 

8. Zaktywizowanie uczniów polskich i cudzoziemskich z terenu woj. zachodniopomorskiego do 

wspólnego działania i pracy zespołowej.  

9. Kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych osób, ze szczególnym uwzględnieniem osób z innych 

krajów i kręgów kulturowych. 

10. Promowanie otwartości do cudzoziemców i innych kultur. 

11. Pokazanie, że pomimo bariery językowej i kulturowej największą wartością niezależną od miejsca na 

ziemi są m.in. szacunek i przyjaźń. 

Zadania konkursowe 

1. Zadaniem uczestników/uczestniczek jest przygotowanie w formie audiowizualnej krótkiego 

(maksymalnie 5 minut) filmu nakręconego telefonem komórkowym/kamerą lub pracy plastycznej 

o tematyce związanej z kolegami i koleżankami w klasie pochodzącymi z innych krajów. 

2. Nadesłane prace powinny być świadectwem konkretnych uczniów na temat ich koleżeńskiej relacji 

z koleżankami/kolegami z innych krajów i wskazywać, że pomimo bariery językowej i kulturowej 

największą wartością niezależną od miejsca na ziemi są m.in. szacunek i przyjaźń.  

3. Możliwe jest również przedstawienie spostrzeżeń na temat Polski i pozytywnych relacji między uczniami 

polskimi i cudzoziemskimi z perspektywy dzieci pochodzących z innych krajów przez dzieci będące 

cudzoziemcami. 

http://migranci-uchodzcy-szczecin.caritas.pl/kontakt/biuro.fami.szczecin@caritas.org.pl
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4. Praca plastyczna musi: 

a. zostać wykonana w formie płaskiej dowolną techniką, w formacie nie mniejszym niż A4 

i nie większym niż A3,  

b. zawierać krótki komentarz dotyczący pracy i jej związku z tematem Konkursu, 

c. być zapisana w formacie .jpg,  

5. Wymagania dotyczące pracy konkursowej: 

a. nie może trwać dłużej niż 5 minut,  

b. musi być nagrana w minimalnej rozdzielczości 720p,  

c. plik zapisany w formacie MP4, 

d. zawierać krótki komentarz dotyczący pracy i jej związku z tematem Konkursu w formie 

audiowizualnej lub tekstowej. 

6. Uczestnik może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę. 

7. Każda praca powinna zawierać informacje o tytule i autorze i być przesłana na płycie CD/DVD wraz 

z podpisanym oryginałem formularza zgłoszeniowego do konkursu wraz z załącznikami. 

8. Wszystkie wymagane dokumenty należy przesłać na adres: Caritas Polska, ul. Okopowa 55, 01-043 

Warszawa z dopiskiem: „Praca na konkurs „Witaj w naszej klasie” – woj. zachodniopomorskie”. 

Warunki uczestnictwa 

1. Przystępując do konkursu „Witaj w naszej klasie” należy wypełnić formularz zgłoszeniowy 

z załącznikami (załączniki nr 1 i 3 wypełnia uczestnik konkursu, załącznik nr 2 – osoby uwiecznione na 

nagraniu (jeśli dotyczy)) dostępny na stronie internetowej i przesłać do Organizatora wraz 

z elektroniczną wersją pracy zapisaną na nośniku CD/DVD.  

2. Do pracy należy dołączyć krótki opis pracy w formie audiowizualnej lub tekstowej. 

3. Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez przedstawicieli ustawowych lub prawnych 

Uczestnika konkursu. 

4. Do pracy konkursowej należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na 

wykorzystanie wizerunku  podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych wszystkich osób, których 

wizerunek znajduje się na nagraniu (załącznik nr 2 do formularza zgłoszeniowego). 

5. W przypadku niedołączenia wszystkich wymaganych dokumentów Organizator zastrzega sobie 

prawo do wezwania Uczestnika do uzupełnienia. W przypadku nieotrzymania w wyznaczonym 

terminie wymaganych dokumentów praca zgłoszona na konkurs nie będzie rozpatrywana. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy, która:  

a. Narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności prawa autorskie, prawa 

własności przemysłowej lub dobra osobiste osób trzecich, 

b. Narusza zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, w szczególności zawiera treści 

uznane za obraźliwe, wulgarne lub nieprzyzwoite.  
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7. Do konkursu przystąpić mogą osoby w wieku od 7 do 16 roku życia.  

8. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem oraz 

z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac oraz 

wyrażeniem zgody przez autorów prac konkursowych na przetwarzanie przez Organizatora swoich 

danych osobowych. 

9. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

10. Zgłoszona praca: 

a. nie mogła być nagradzana w innym konkursie,  

b. nie może zawierać żadnych znaków towarowych ani logotypów, 

c. nie może przedstawiać wizerunku produktu dostępnego w sprzedaży. 

11. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora lub osoby spokrewnione z pracownikami 

Organizatora. 

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody 

1. Prace konkursowe oceniane będą przez powołaną przez Organizatora Komisję Konkursową. 

Organizator gwarantuje pełną niezależność Komisji Konkursowej. 

2. W Konkursie audiowizualno-plastycznym Komisja Konkursowa spośród nadesłanych prac wskaże 

10 najwyżej ocenionych, których autorzy otrzymają nagrody. 

3. Prace będą oceniane na podstawie kryteriów:  

a. sposób interpretacji tematu, 

b. wyraz artystyczny, estetyka (kolor, grafika, animacje, dźwięk), 

c. dbałość o efektywne wykorzystanie czasu i zainteresowanie odbiorcy, 

d. kreatywność (praca przyciągająca uwagę odbiorcy, pomysłowa, niekonwencjonalna), 

e. zgodność z tematyką konkursu, 

f. wielowymiarowe ujęcie aspektów tematyki konkursu. 

4. Poszczególnymi nagrodami w konkursie „Witaj w naszej klasie” są tablety (10 sztuk). 

5. Nagrody zostaną wręczone przez Organizatora. O miejscu i czasie wręczenia nagród Uczestnicy 

zostaną powiadomieni telefonicznie bądź mailowo.  

6. Fakt wręczenia nagrody zostanie potwierdzony protokołem przekazania nagrody, wskazującym 

nagradzanego Uczestnika oraz datę wręczenia nagrody.  

7. Uczestnik, któremu przysługuje nagroda zobowiązany jest podpisać protokół zdawczo-odbiorczy. 

8. Wartość poszczególnych nagród wynosi ok 2 000 zł za sztukę. 

9. Nagrody przyznane w konkursie są zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. tekst jedn. z 2018 r. poz. 1509 z późn. zm.). 
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10. Zwycięskie prace zostaną opublikowana na stronie projektu oraz ich fragmenty mogą zostać 

wykorzystane w publikacjach wydawanych w ramach projektu. 

11. Uczestnicy konkursu zostali poinformowani, że nagrody w konkursie współfinansowane są z Programu 

Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. 

Informacje dodatkowe 

1. Przesyłając Pracę konkursową Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na 

korzystanie z Pracy konkursowej bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach 

eksploatacji:  

a. utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), 

w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo, 

b. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), 

w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,  

c. wprowadzanie do obrotu, 

d. wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz 

danych, 

e. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów 

praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,  

f. publiczne wykonanie,  

g. publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych 

posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video 

np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych 

lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, itp.),  

h. wystawianie,  

i. wyświetlanie, 

2. Zgłoszone do konkursu prace nie będą zwracane ich autorom. 

3. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 515 402 273, +48 507 

870 258.  

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy Kodeks cywilny, 

przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jak również prawa kanonicznego. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.06.2019 r. 

 

 

  


