Regulamin konkursu literacko-plastycznego
„Gdyby dr Jadwiga Młodowska żyła dziś…”.

§1
1. Organizatorem konkursu jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie,
Katedra Pedagogiki w Instytucie Matematyki i Informatyki, ul. Pocztowa 54A, 22-100
Chełm.
2. Konkurs odbywa się pod patronatem JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Chełmie, dr. hab. inż. Arkadiusza Tofila, prof. PWSZ w Chełmie.
3. Temat konkursu: „Gdyby dr Jadwiga Młodowska żyła dziś …”.

§2
Celem konkursu jest:
1. zapoznanie uczniów z działalnością pedagogiczną i społeczną dr Jadwigi
Młodowskiej;
2. rozwijanie zainteresowań literackich, plastycznych, historyczno-pedagogicznych
uczniów, inspirowanych życiem i działalnością dr Jadwigi Młodowskiej;
3. rozbudzanie postawy twórczej i poszukującej prawdziwych wartości;
4. promowanie młodych talentów.

§3
W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas 8 szkół podstawowych, uczniowie
szkół ponadpodstawowych, studenci ze szkół wyższych, z woj. lubelskiego.

§4
Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach:
1. literackiej;
2. plastycznej.

§5
1. Forma literacka prac konkursowych jest dowolna (np. esej, felieton, wywiad,
opowiadanie, wiersz, itp.).
2. Praca literacka:
a. powinna być oryginalnym, samodzielnym dziełem autora,
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b. powinna być napisana w formacie .doc (Word 6.0 lub niższym) oraz dostarczona
w formie wydruku komputerowego oraz na nośniku CD;
c. nie może przekraczać 5 stron wydruku komputerowego w formacie A4, wielkość
czcionki 12, z zachowaniem odstępu 1,5.
3. Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką (np. rysunek, grafika,
malarstwo, komiks, kolaż itp.) oraz w dowolnym formacie.
4. Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora.

§6
1. W konkursie biorą udział wyłącznie prace wykonane indywidualnie, nigdzie dotąd
nie publikowane.
2. Ilość nadesłanych prac jest nieograniczona.
3. Prace powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za uszkodzenia nadsyłanych prac, powstałe w wyniku transportu
pocztowego.
4. Każdy uczestnik konkursu ma obowiązek załączyć do pracy prawidłowo
wypełniony formularz zgłoszeniowy, zawierający dane uczestnika konkursu oraz
wymagane zgody. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do niniejszego
Regulaminu i jest dostępny na stronie internetowej: https://pwszchelm.edu.pl oraz
w Dziale Obsługi Studenta Instytutu Matematyki i Informatyki PWSZ w Chełmie przy
ul. Pocztowej 54A, 22-100 Chełm.
5. Prace bez prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego nie będą
podlegały ocenie konkursowej.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane zamieszczone
w formularzu zgłoszeniowym uniemożliwiające identyfikację uczestnika.
7. Nadesłanie pracy oznacza akceptację przez uczestnika wszystkich warunków
określonych w niniejszym Regulaminie.

§7
1. Termin składania prac upływa z dniem 16 lutego 2020 r. Prace można przesłać
pocztą (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście na adres:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm
z dopiskiem „Gdyby dr Jadwiga Młodowska żyła dziś…”. Koszty przesyłki ponosi
uczestnik konkursu.
2. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu obędzie się w dn. 09.03.2020 r.
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie przy ul. Pocztowej 54A.
Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu.
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3. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach konkursu w terminie do dnia
03.03.2020 r.
4. Z chwilą złożenia prac uczestnicy konkursu przenoszą na Państwową Wyższą
Szkołę Zawodową w Chełmie nieodpłatnie, bezterminowo, bez ograniczeń co do
terytorium wszelkie autorskie prawa majątkowe do prac, stanowiących przedmiot
konkursu, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1231 z późn. zm.). Przeniesienie autorskich praw majątkowych do prac powoduje
przeniesienie na Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie własności
oryginałów egzemplarzy tego utworu. Prace zgłoszone do konkursu nie będą
zwracane uczestnikom konkursu.

§8
1. Nadesłane prace oceni jury konkursu powołane przez Kierownika Katedry
Pedagogiki w Instytucie Matematyki i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Chełmie.
2. Jako kryteria oceny prac posłużą:
1) w kategorii literackiej:
a) identyfikacja z tematem,
b) treść i oryginalność ujęcia,
c) wartości artystyczne i językowe;
2) w kategorii plastycznej:
a) zgodność z tematyką konkursu,
b) oryginalność pomysłu, sposób jego ujęcia,
b) siła wyrazu,
c) wartość estetyczna,
d) wykorzystanie technik plastycznych.

§9
1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.
2. Laureaci konkursu w kategorii literackiej oraz w kategorii plastycznej otrzymają
nagrody rzeczowe.
3. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
a) uczniowie klas 8 szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych,
b) studenci.
3

4. Dla laureatów konkursu w poszczególnych kategoriach przewidziano nagrody
rzeczowe (książki, albumy).
5.Jury może dokonać innego podziału nagród niż określony powyżej. Jury może
przyznać także inne nagrody i wyróżnienia, w przypadku pozyskania dodatkowych
fundatorów.
6. Organizator zastrzega sobie prawo niewyłonienia zwycięzców, gdy prace będą
prezentowały niski poziom artystyczny/literacki i nie spełnią oczekiwań organizatora.
7. Werdykt jury jest ostateczny i wiążący dla uczestników konkursu.
8. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie zastrzega sobie prawo do
ekspozycji, a także reprodukcji prac w materiałach i publikacjach bez zgody autora
oraz zastrzega sobie prawo do udostępniania prac innym podmiotom i instytucjom
celem zorganizowania wystawy tematycznej.

§ 10
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu literackoplastycznego „Gdyby dr Jadwiga Młodowska żyła dziś…” jest Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie z siedzibą przy ul. Pocztowej 54,
22-100
Chełm,
jako
organizator
Konkursu.
Adres
e-mail:
rektorat@pwsz.chelm.pl, tel. (082) 565 88 95.
2. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie funkcjonuje Inspektor
Ochrony Danych, nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych,
z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:
iod@pwszchelm.edu.pl, tel. 665 170 003 lub pod adresem Inspektor Ochrony
Danych ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody uczestnika konkursu.
4. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie przetwarza dane osobowe
w celach zorganizowania i przeprowadzenia konkursu, udostępnienia informacji
o wynikach konkursu, przyznania nagród i dyplomów, w celu wypełnienia
obowiązków podatkowych i rachunkowych, a także w celach marketingowych
i archiwalnych.
5. Podanie danych osobowych przez uczestnika konkursu jest dobrowolne, ale
niezbędne do udziału w Konkursie.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
wskazanych wyżej celów.
7. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim z wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa lub w przypadku, gdy Uczelnia powierzy
podmiotom trzecim przetwarzanie tych danych.
8. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo
żądania sprostowania swoich danych, prawo żądania usunięcia swoich danych,
ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia
w każdym momencie zgody na ich przetwarzanie.
9. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.
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10. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych
osobowych.
11. Dane osobowe uczestnika Konkursu nie będą poddawane zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.
§ 11
1. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów
prawnych na udział w konkursie.
2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie zastrzega sobie prawo do
opublikowania imion, nazwisk oraz informacji o uczestnikach konkursu.
3. Informacji związanych z organizacją i przebiegiem konkursu udziela Dział
Obsługi Studenta Instytutu Matematyki i Informatyki PWSZ w Chełmie pod
numerem telefonu: 82 562 11 24;
4. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania
przyczyny oraz niewyłonienia laureatów.
5. Zastrzega się możliwość zmian niniejszego Regulaminu w trakcie trwania
konkursu przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie.
6. Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie przysługuje wyłączne prawo
rozstrzygania sporów powstałych w trakcie konkursu oraz do dokonywania
wykładni i interpretacji niniejszego Regulaminu.
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