„Pamięć o przeszłości oznacza
zaangażowanie w przyszłość”
Jan Paweł II

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY ODZNAKI
„STRAŻNIK PAMIĘCI CMENTARZA POWSTAŃCÓW WARSZAWY”
I.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.
2. Konkurs obejmuje opracowanie projektu graficznego odznaki „Strażnik Pamięci
Cmentarza Powstańców Warszawy”.
3. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz
placówek oświatowych znajdujących się na terenie Warszawy.
II.

PRZEDMIOT KONKURSU

1. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i opracowanie projektu graficznego
odznaki „Strażnik Pamięci Cmentarza Powstańców Warszawy”, przyznawanej
uczniom za dokumentowanie i kultywowanie pamięci o ludziach i wydarzeniach
związanych z Cmentarzem Powstańców Warszawy.
2. Projekt odznaki musi wpisywać się w kwadrat o wymiarach 5cm x 5cm i powinien
zawierać:
- nazwę odznaki/nazwę skróconą odznaki;
- logo TPW,
- element graficzny w postaci pomnika znajdującego się na kopcu na Cmentarzu
Powstańców Warszawy
III.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie, którzy:
- zapoznali się z regulaminem i akceptują jego warunki,
- złożą pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na
Organizatora konkursu całości praw majątkowych do projektu graficznego odznaki
(Załącznik nr 1),
- złożą pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu
(Załącznik nr 2).
W przypadku uczniów niepełnoletnich oświadczenie i zgodę podpisują rodzice/prawni
opiekunowie ucznia (Załącznik nr 3).

2. Projekt graficzny odznaki należy złożyć w następujących formatach: kolorowy
wydruk w formacie A4 oraz na nośniku elektronicznym, w formacie PDF. Pliki muszą
dopuszczać możliwość zmiany skali i proporcji obrazu, bez utraty jakości.
3. Prace konkursowe wraz z danymi uczestnika należy składać do dnia 11 października
w siedzibie TPW – Plac Zamkowy 10, od poniedziałku do czwartku w godz. 14.00 –
17.00.
4. Prace konkursowe niespełniające wymagań Regulaminu lub nadesłane po terminie nie
będą podlegały ocenie Komisji.
IV.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Oceny prac będzie dokonywała Kapituła powołana przez Zarząd Główny
Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.
2. Decyzja Kapituły o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie.
3. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej TPW oraz na
Facebooku.
4. Po ogłoszeniu wyników konkursu, prace, których autorzy nie zostali nagrodzeni, będą
do odbioru w siedzibie TPW. Prace konkursowe nie będą uczestnikom odsyłane.
5. Prace nieodebrane do dnia 31 października zostaną zniszczone.

ZAŁĄCZNIK NR 1
Ja niżej podpisany ……………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)

oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesieni na Organizatora konkursu na
projekt odznaki „Strażnik Pamięci Cmentarza Powstańców Warszawy”, całości autorskich
praw majątkowych do projektu graficznego odznaki w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631, z póź.
zm)

…………………………………
(data i podpis)

ZAŁĄCZNIK NR 2
Ja niżej podpisany ………………………………………………………
(imię i nazwisko)

wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby
związane procedurą konkursu na projekt graficzny odznaki „Strażnik Pamięci Cmentarza
Powstańców Warszawy” zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych oraz 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 (zwanym RODO) oraz na publikację mojego wizerunku.
........................................................................
(data i podpis kandydata)

ZAŁĄCZNIK NR 3
Ja, niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy nieletniego
………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

1. Wyrażam zgodę na jego udział w konkursie na projekt odznaki „Strażnik Pamięci
Cmentarza Powstańców Warszawy”.
………………………………………….
(data i podpis)

2. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych na
potrzeby związane procedurą przyznawania ww. Odznaki zgodnie z Ustawą z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz 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 (zwanym
RODO) oraz na publikację mojego wizerunku.
……………………………………………
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesieni na Organizatora konkursu na projekt
odznaki „Strażnik Pamięci Cmentarza Powstańców Warszawy”, całości autorskich
praw majątkowych do projektu graficznego odznaki w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz.
631, z póź. zm)
……………………………………………
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

