REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-GRAFICZNEGO PT. „JAK ZOSTAĆ MILIONEREM?”
§1.
Organizatorzy Konkursu
Organizatorem Konkursu plastyczno-graficznego pt. „Jak zostać milionerem?” zwany dalej
„Konkursem” jest Politechnika Częstochowska – Katedra Zarządzania i Przedsiębiorczości
Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej mieszczący się przy Al. Armii Krajowej
19b 42-201 Częstochowa zwany dalej „Organizatorem”.
Konkurs towarzyszy XI Konferencji Naukowej pt. Nowa normalność gospodarcza – firmy
rodzinne i nierodzinne wobec współczesnych wyzwań zarządzania, która odbędzie się 20-21
października 2022 r. na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
Komitet organizacyjny Konkursu, w skład którego wchodzą pracownicy Wydziału
Zarządzania, powołuje Kierownik Katedry Zarządzania i Przedsiębiorczości.
Komitet organizacyjny powołuje komisję konkursową w skład której wchodzą pracownicy
Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz przedstawiciele świata kultury.
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§2.
Cele Konkursu

Celem Konkursu jest:
a) promocja przedsiębiorczości i rozwoju lokalnych inicjatyw gospodarczych u najmłodszych
uczestników rynku,
b) uwrażliwianie dzieci i młodzieży na potrzebę ciągłej edukacji,
c) rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
§3.
Zakres tematyczny Konkursu
Temat prac konkursowych brzmi: Jak zostać milionerem?
§4.
Terminarz Konkursu
Konkurs składa się z następujących etapów:
1. 12.10. 2022r. - przekazanie gotowych prac organizatorom konferencji.
2. 14.10. 2022r. - rozstrzygnięcie konkursu.
3. 20.10. 2022r. - prezentacja prac podczas pierwszego dnia obrad konferencji, przekazanie
dyplomów i nagród zwycięzcom Konkursu / osobiście lub przez pocztę.
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§5.
Uczestnicy Konkursu:
W konkursie mogą brać udział osoby (zwane dalej uczestnikami), które są uczniami szkół
podstawowych z regionu powiatu częstochowskiego i których prace wpisują się w tematykę
zawartą w §3.
Adresatami konkursu są uczniowie klas:
1-3
4-6
7-8
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3. Udział w konkursie jest bezpłatny. Laureaci konkursu zobligowani są do poniesienia kosztów
związanych z ewentualnym dojazdem na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się
podczas oficjalnego otwarcia Konferencji dnia 20.10.2022 r.
4. Za przystąpienie do Konkursu uważa się wysłanie podpisanej pracy konkursowej (imieniem,
nazwiskiem oraz wiekiem Autora i klasą do której uczęszcza, nazwą szkoły, danymi
kontaktowymi do nauczyciela) wraz z czytelnie wypełnionym załącznikiem nr 1 i
załącznikiem nr 2 na adres Organizatora:
Katedra Zarządzania i Przedsiębiorczości
Al. Armii Krajowej 19 b pok. 414
42-202 Częstochowa dopiskiem KONKURS PLASTYCZNO-GRAFICZNY
w terminie do 12.10.2022r.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatorów, członkowie
komisji konkursowej oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
6. Zgłoszenia niespełniające wymogów formalnych podlegają odrzuceniu, bez wezwania
do uzupełnienia braków formalnych i w konsekwencji osoby zgłaszające się nie zostaną
zakwalifikowane do udziału w Konkursie.
7. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu potwierdza, że zapoznał się z niniejszym
regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
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§6.
Przebieg Konkursu
Komisja konkursowa powołana przez Organizatora, spośród przedstawionych prezentacji
wyłoni laureatów Konkursu.
Prace będą oceniane pod względem następujących kryteriów:
zgodność z tematyką konkursu,
ogólne wrażenie estetyczne prac plastycznych,
oryginalność pomysłu, sposób jego przedstawienia i ujęcia.
Prace i prezentacje bez podpisu, anonimowe nie będą zakwalifikowane do Konkursu.
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 15.10.2022r. Informacja o zwycięzcach i
laureatach Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Konkursu oraz na
portalach społecznościowych Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
Uczestnicy etapu finałowego otrzymują dyplomy, a laureaci dyplomy i nagrody.
Decyzja komisji konkursowej co do wskazania laureatów Konkursu oraz przyznania im
nagród jest ostateczna.
Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich
równowartość pieniężną.
Osoby nagrodzone zostaną poinformowane przez Organizatora Konkursu o czasie i miejscu
odebrania nagrody.
§7.
Dane osobowe i prawa autorskie
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Politechnika
Częstochowska.
Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z:
akceptacją postanowień regulaminu,
wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez
Organizatora w związku z uczestnictwem w Konkursie. Uczestnicy mają prawo wglądu
do danych oraz ich poprawiania.
wyrażeniem przez uczestnika zgody na wykorzystanie swojego wizerunku i pracy
konkursowej podczas promocji konkursu.
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3. Prace konkursowe i prezentacje muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie
publikowanymi, niebędącymi przedmiotem innego konkursu oraz nieobciążonymi wadami
prawnymi lub roszczeniami osób trzecich. Prace konkursowe muszą być realizowane i
zgłaszane do Konkursu indywidualnie.
4. Prace zgłoszone do Konkursu wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika, klasą oraz nazwą
szkoły mogą zostać opublikowane na stronach internetowych, portalach społecznościowych
administrowanych przez Organizatora oraz innych podmiotów za zgodą Organizatora
Konkursu.
5. Z chwilą doręczenia Organizatorowi zgłaszanej pracy konkursowej (dalej: „pracą
konkursową), Organizator Konkursu nabywa licencję niewyłączną upoważniającą do
nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do prac konkursowych
zgłoszonych przez uczestnika Konkursu.
6. Licencję niewyłączną do prac konkursowych o której mowa powyżej w § 7 ust. 5, Organizator
Konkursu nabywa nieodpłatnie, bez ograniczeń terytorialnych i na czas nieokreślony na
następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie pracy konkursowej w postaci egzemplarzy wszelkimi
technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową;
b) publiczne rozpowszechnianie wizerunku pracy konkursowej w taki sposób, by każdy miał do
niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, sieciach telefonii
mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej, a także rozpowszechnianie pracy
konkursowej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7. Jednocześnie z chwilą odebrania nagrody przez uczestnika Konkursu, Organizator nabywa
nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych prac konkursowych laureata
Konkursu.
8. Autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych prac konkursowych laureatów Konkursu
Organizator nabywa bez ograniczeń terytorialnych i na czas nieokreślony, na następujących
polach eksploatacji obejmujących:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie prac konkursowych w postaci egzemplarzy wszelkimi
technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową;
b) publiczne rozpowszechnianie wizerunku pracy konkursowej w taki sposób, by każdy miał do
niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, sieciach telefonii
mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej, a także rozpowszechnianie Utworu za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
9. Wraz z nabyciem autorskich praw majątkowych do prac konkursowych laureatów Konkursu,
Organizator Konkursu uzyskuje prawo zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa
autorskiego do prac konkursowych laureatów Konkursu.
§ 8.
Postanowienia końcowe
1. Z uwagi na panującą sytuację związaną z pandemią COVID-19 Organizator Konkursu
zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w organizacji Konkursu.
2. Wszelkie ewentualne zmiany regulaminu w tym odpowiedzi na pytania będą podawane na
stronie internetowej Organizatora Konkursu: www.konferencjawyzwania.pl
3. Organizator ma prawo nie dopuścić do Konkursu osoby, której tożsamość nie została
potwierdzona. Organizator ma prawo usunąć z listy uczestników osobę, która złamała
regulamin Konkursu.
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4. Organizatorem Konkursu jest Politechnika Częstochowska – Katedra Zarzadzania
i Przedsiębiorczości Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Koordynatorami
Konkursu są: dr Katarzyna Sukiennik (katarzyna.sukiennik@pcz.pl), dr Iga Kott
(iga.kott@pcz.pl) oraz dr inż. Wioletta Skibińska (wioletta.skibinska@pcz.pl)
5. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się
z przedstawicielami Organizatora pod adresem e-mail: konferencjawyzwania@pcz.pl lub
telefonicznie pod numerem telefonu: (34)3250389.
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Załącznik nr 1
FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE PLASTYCZNO-GRAFICZNYM
„JAK ZOSTAĆ MILIONEREM?”
Imię i nazwisko:

Adres mailowy:

Nazwa szkoły:

Klasa:

Dane kontaktowe nauczyciela (email, telefon):

1. Wyrażam zgodę na udział w Konkursie plastyczno-graficznym pt. Jak zostać milionerem?
którego Organizatorem jest Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej mieszczący
się przy Al. Armii Krajowej 19 b, 42-201 Częstochowa.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu w celach
związanych z organizacją Konkursu zgodnie 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). Zgodę wyrażam
dobrowolnie.
3. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie pracy konkursowej, w materiałach
promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie
internetowej Organizatora, mediach społecznościowych oraz innych formach utrwaleń.
4. Oświadczam, iż zapoznałam(em) się z regulaminem Konkursu plastyczno-graficznego pt.
Jak zostać milionerem, który akceptuję i zobowiązuję się stosować do jego postanowień.

…………………………………………………………………..
Miejscowość, data i podpis Uczestnika
oraz Opiekuna prawnego
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Klauzula informacyjna RODO:
Zgodnie z art. 13 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), Politechnika Częstochowska
informuje:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Częstochowska reprezentowana przez Rektora z
siedzibą przy ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa;
2) Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@pcz.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu;
4) Podstawą do przetwarzania Pani/Pana 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 udostępnianie 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 swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
9) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych;
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Załącznik nr 2
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ZGODA / OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM UCZNIA
W KONKURSIE PLASTYCZNO-GRAFICZNYM „JAK ZOSTAĆ MILIONEREM?”

…………………………………………………………………
Imię i nazwisko nauczyciela
…………………………………………………………………
Dane do kontaktu: telefon, e-mail
…………………………………………………………………
Nazwa szkoły
1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z udziałem ucznia
w Konkursie plastyczno-graficznym pt. Jak zostać milionerem?”, którego Organizatorem jest
Katedra Zarzadzania i Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania Politechniki
Częstochowskiej mieszczący się przy Al. Armii Krajowej 19b w Częstochowie.
2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wynikających
z organizacji Konkursu zgodnie 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). Zgodę wyrażam
dobrowolnie.
3) Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku oraz moich danych
osobowych. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez
zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz adres szkoły
na stronie internetowej Organizatora, w mediach społecznościowych oraz innych formach
utrwaleń.
4) Oświadczam, iż zapoznałam(em) się z regulaminem Konkursu plastyczno-graficznego pt.
Jak zostać milionerem? który akceptuję i zobowiązuję się stosować do jego postanowień.

……………………………………………….……………
Miejscowość, data i czytelny podpis
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Klauzula informacyjna RODO:
Zgodnie z art. 13 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), Politechnika Częstochowska
informuje:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Częstochowska reprezentowana przez Rektora z
siedzibą przy ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa;
2) Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@pcz.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu;
4) Podstawą do przetwarzania Pani/Pana 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 udostępnianie 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 swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
9) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych;
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
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