Regulamin konkursu na prac pisemn dla uczniów
szkó podstawowych województwa podlaskiego
"Ja za 20 lat… kim b
w przysz ci?”
§ 1 Organizator konkursu na prac pisemn
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
15-073 Bia ystok, ul. Starobojarska 15

§ 2 Temat konkursu
"Ja za 20 lat … kim b

w przysz

ci?”

§ 3 Cel konkursu
1. Inspirowanie uczniów do my lenia o przysz ci i planowania swojej kariery zawodowej oraz motywacji do
nauki
2. Zach cenie dyrekcji i nauczycieli szkó podstawowych do wdra ania w nauczaniu ekonomii elementów
praktycznych kszta tuj cych umiej tno planowania kariery zawodowej

§ 4 Zasi g i warunki uczestnictwa w konkursie
Uczestnikami konkursu literackiego mog by uczniowie z placówek szkó podstawowych województwa podlaskiego klas 4-6.
Zg osze udzia u w konkursie dokonuje uprawniony przedstawiciel szko y podstawowej na podstawie do czonego do
pracy pisemnej formularza zg oszeniowego, stanowi cego za cznik do regulaminu konkursu wraz z o wiadczeniem
rodzica/opiekuna prawnego autora pracy.

§ 5 Ramy czasowe trwania konkursu
Czas trwania konkursu: od 28.04.2014 do 24.10.2014 r.
Czas nadsy ania prac: do 06.06.2014 r.
Do dnia 27.06.2014 roku organizatorzy konkursu wybior 10 nominowanych prac, spo ród których Kapitu a Konkursu
wybierze laureatów. Uroczyste og oszenie wyników konkursu po czone z wr czeniem nagród i dyplomów odb dzie
si 24 pa dziernika w trakcie Uroczystej Gali Przedsi biorczo ci - 20-lecia Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.

§ 6 Zakres tematyczny konkursu
Uczniowie przygotowuj indywidualn prac pisemn dotycz
przysz ci.

ich wyobra

zawodu, który chcieliby wykonywa w

§ 7 Zasady przeprowadzania konkursu
1. Praca musi by napisana samodzielnie przez jednego ucznia. Opiekunem ucznia jest jeden nauczyciel
zatrudniony w szkole, do której ucze ucz szcza w roku szkolnym 2013/2014.
2. Praca nades ana na konkurs musi spe nia nast puj ce warunki:
musi zosta przygotowana r cznie w j zyku polskim;
obj to pracy nie mo e przekracza 3 stron i nie mo e by krótsza ni 1 strona formatu A4;
pracy nie nale y bindowa , zszywa itp., wystarczy spi spinaczem biurowym lub w
w jedn
koszulk ;
na pierwszej stronie pracy nale y dopisa metryczk , która powinna zawiera : tytu pracy pisemnej, imi
i nazwisko dziecka, klasa, nazwa szko y.
3. Ka dy uczestnik mo e przygotowa tylko jedn prac konkursow .
4. Do pracy nale y do czy formularz zg oszeniowy (za 1 Regulaminu) wraz ze zgod na przetwarzanie danych
osobowych autora pracy oraz zgod na nieodp atn publikacj pracy (za cznik 2 Regulaminu)
5. Prace powinny by dostarczone do 06.06.2014 r. na adres: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, 15-441
Bia ystok, ul. Spó dzielcza 8
6. Do dnia 27.06.2014 roku organizatorzy konkursu wybior 10 nominowanych prac.
7. Do dnia 24.10.2014 Kapitu a powo ana przez organizatorów dokona wyboru laureatów spo ród 10
nominowanych. Decyzje Kapitu y Konkursowej s ostateczne.

8. Autorzy najlepszych prac (Laureaci) otrzymaj nagrody i dyplomy.
9. Og oszenie wyników nast pi poprzez: opublikowanie listy nagrodzonych na stronie internetowej Kampanii
Spo ecznej „2014 Rokiem Przedsi biorczo ci” www.postawmynasiebie.pl oraz w prasie lokalnej, telewizji
oraz na stronie internetowej Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.
10. Uroczyste og oszenie wyników konkursu po czone z wr czeniem nagród i dyplomów odb dzie si 24
pa dziernika w trakcie Uroczystej Gali Przedsi biorczo ci - 20-lecia Podlaskiej Fundacji Rozwoju
Regionalnego.

§ 8 Nagrody:
1. Laureatom przyznane zostan atrakcyjne nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce.
2. Oprócz nagród indywidualnych przyznanych za I, II i III miejsce mog by przyznane dodatkowe nagrody i
wyró nienia Organizatorów Konkursu. Nie okre la si i nie ogranicza liczby wyró nionych miejsc.
3. Ka dy z laureatów konkursu otrzyma pami tkowy dyplom.
4. Ka da szko a laureatów konkursu otrzyma od organizatorów dyplom – podzi kowanie za udzia w konkursie i
za promocj popularyzacji wiedzy ekonomicznej.
5. Nagrody rzeczowe nie podlegaj wymianie na inne lub na równowarto w gotowce.
6. Po utrzymaniu nagrody laureat lub opiekun prawny uczestnika konkursu jest zobowi zany podpisa protokó
jej odebrania.
§ 9 Podatki
1. Je eli przepisy prawa przewiduj powstanie obowi zku podatkowego zale nie od warto ci Nagrody, do
Nagrody zostanie dodana nagroda pieni na w kwocie stanowi cej 11,11% warto ci danej Nagrody. W takim
przypadku, cz
nagrody, stanowi ca dodan kwot pieni
, nie zostanie wyp acona zwyci zcy, lecz
pobrana przez Organizatora, przed wydaniem zwyci zcy Nagrody, jako 10% zrycza towany podatek
dochodowy, od cznej warto ci Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r, Nr 14, poz. 176 z pó n. zm.).
2. Za pobranie i odprowadzenie nale nego podatku odpowiedzialny jest wy cznie Organizator.
§ 10 Postanowienia ko cowe:
1. Laureaci zostan zaproszeni wraz z opiekunami na Uroczyste og oszenie wyników konkursu po czone z
wystaw prac i wr czeniem nagród i dyplomów, które odb dzie si 24 pa dziernika w trakcie Uroczystej Gali
Przedsi biorczo ci - 20-lecia Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.
2. Nades ane na konkurs prace staj si w asno ci organizatora i wchodz w sk ad kolekcji Galerii. Nie
przewidujemy zwrotów prac, równie tych, które nie zakwalifikowa y si do wystawy pokonkursowej.
Organizatorzy zastrzegaj sobie prawo do ró nych form publikacji nades anych prac.
3. Regulamin niniejszego konkursu jest dost pny na stronie internetowej Kampanii spo ecznej „2014 Rokiem
Przedsi biorczo ci. Postawmy na siebie.”: www.postawmynasiebie.pl.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

Za cznik nr 1 do Regulaminu konkursu na prac pisemn dla uczniówszkó podstawowych województwa podlaskiego" Ja za 20 lat … kim b
przysz ci?”

FORMULARZ ZG OSZENIOWY
DO KONKURSU NA PRAC PISEMN
"JA ZA 20 LAT … KIM B

TYTU PRACY
AUTOR
imi i nazwisko

KLASA AUTORA
IMI I NAZWISKO
rodzica lub opiekuna prawnego

EMAIL
rodzica lub opiekuna prawnego

NR TELEFONU
rodzica lub opiekuna prawnego

NAZWA I ADRES SZKO Y

EMAIL
NR TELEFONU
IMI I NAZWISKO
nauczyciela – opiekuna pracy

..............................................................................................
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

.............................................................................................
(podpis opiekuna)

W PRZYSZ

CI?”

w

Za cznik nr 1 do Regulaminu konkursu na prac pisemn dla uczniówszkó podstawowych województwa podlaskiego "Ja za 20 lat … kim b
przysz ci?”

w

Zgoda na nieodp atn publikacj pracy konkursowej przes anej w
ramach Konkursu na prac pisemn "Ja za 20 lat … kim b
w przysz ci?”
oraz przetwarzanie danych osobowych autora pracy w celach promocyjnych
w ramach dzia
prowadzonych przez organizatora Konkursu.

Zgodnie z Ustaw z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 roku, Nr 101 poz. 962 z pó n. zm),
ja (imi i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) ..................................................................................................................
legitymuj cy si dowodem osobistym (rodzaj, seria oraz nr dokumentu) .........................................................................
wyra am zgod na przetwarzanie danych osobowych (imi i nazwisko uczestnika Konkursu) ..........................................
........................................................... w celach promocyjnych w ramach dzia
prowadzonych przez organizatora
Konkursu.
wiadczam, e zosta am/em* poinformowana/y* o tym, e administratorem danych osobowych konkursu jest
Organizator Konkursu. Jednocze nie o wiadczam, e zosta am/em* poinformowana/y* o przys uguj cym mi prawie do
dost pu do tre ci przekazanych danych i ewentualnym ich poprawieniu.

..................................
(miejscowo , dnia)

.......................................................................
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

Zgodnie z Ustaw z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z pó n. zm.)
oraz art. 23. Ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z pó n. zm.) wyra am zgod na
nieodp atn publikacj pracy (imi i nazwisko uczestnika Konkursu) ..................................................................................
w materia ach drukowanych, plakatach, banerach reklamowych oraz na stronie internetowej Organizatorów konkursu.
Przekazanie praw do publikacji prac nie jest ograniczone czasowo, ani terytorialnie.

..................................
(miejscowo , dnia)

*niepotrzebne skre li

.......................................................................
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

