Regulamin konkursu „DYF w Twojej szkole”

§ 1. Konkurs
Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”) jest
skierowany do uczestników Digital Youth Forum 2017, którą odbywa się 17 maja 2018 roku w Centrum
Konferencyjnym Kopernik, Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Warszawa.
(zwanych dalej: „Uczestnikami Konkursu”).

§ 2. Organizator Konkursu
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę z siedzibą w Warszawie przy ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa,
wpisaną do rejestru organizacji pożytku publicznego w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS0000204426 (zwana dalej „Organizator”).
§ 3. Czas Trwania Konkursu
Konkurs rozpoczyna się w dniu 17 maja 2018 roku i kończy 31 maja 2018 roku według poniższego
harmonogramu:
1) Rozpoczęcie Konkursu – 17 maja 2018 r. przyjmowanie relacji do udziału w Konkursie,
2) Koniec przyjmowania relacji do udziału Konkursie – do 31 maja 2018 r., godz. 23.59.59,
3) Ogłoszenie wyników nastąpi 4 czerwca 2018 r. na stronie http://digitalyouth.pl/dyf2018/dyf-twojejszkole/
§ 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1) Konkurs przeznaczony jest dla publicznych i niepublicznych placówek edukacyjnych, bibliotek,
stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, które zorganizują lokalną inicjatywę DYF w Twojej szkole i
prześlą z niej wideo-relację.
2) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie planowanej inicjatywy do 15 maja na stronie
https://www.edukacja.fdds.pl/?link=16061
3) Aby wziąć udział w konkursie należy do 31 maja 2018 r. przesłać na adres dyf@digitalyouth.pl krótką
wideo-relację z DYF w Waszej szkole. Mogą to być m.in. wypowiedzi uczniów na temat tego jak oni
wykorzystują kreatywnie internet, ich opinie na temat wystąpień, aktywności w trakcie przerw etc.
Oceniana będzie jakość relacji oraz inwencja w przygotowaniu imprezy. Mini reportaż powinien trwać
od 1 do 5 minut i przesłany zostać na wyżej podany adres w formie linka do YouTube.

§ 5. Wyłonienia zwycięzców
1) W ramach Konkursu nagrodzone zostaną 3 placówki
2) Wyłonienia zwycięzców dokona 3 osobowe jury składające się z przedstawicieli Organizatorów DYF.
3) Jury dokonuje oceny inicjatyw biorąc pod uwagę, jakość wykonania, pomysłowość i kreatywność.
4) Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
5) Zwycięzcy konkursu zobowiązują się, iż przekażą Organizatorowi autorskie prawa majątkowe do
swojego utworu na podstawie odrębnej umowy zawartej z organizatorem konkursu.

§ 6. Nagrody
1) Dla organizatorów najciekawszych inicjatyw partner konkursu, Multimedia w szkole, ufundował
nagrody:
•

projektor Vivitek DW265-EDU,

•

klocki elektroniczne littleBits: Gizmos & Gadgets vol.1 i Rule Your Room,

•

dwa roboty JIMU TankBot

oraz koszulki DYF dla uczniów i udział w dwudniowej konferencji „Bezpieczeństwo Dzieci
i Młodzieży w internecie” 18-19 września 2018 dla nauczyciela – organizator pokrywa koszty przejazdu
i noclegu.
§ 7. Reklamacja
1) Wszelkie pytania, wątpliwości i reklamacje związane z przebiegiem lub wynikami Konkursu prosimy
kierować do Organizatora konkursu, na adres e-mail: dyf@digitalyouth.pl
2) Odpowiedź zostanie udzielona i wysłana przez Organizatora Konkursu w terminie 5 dni od dnia
otrzymania pytania lub reklamacji.
§ 8. Zgoda na przesyłanie informacji
Każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przesyłanie mu za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, informacji i korespondencji dotyczącej
Konkursu.
§ 9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1) Uczestnik Konkursu, stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2002r nr 101, poz. 926 ), poprzez przystąpienie do Konkursu, niniejszym wyraża

zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celach związanych z
Konkursem.
2) Dane osobowe udostępnione w związku z udziałem w Konkursie będą przetwarzane przy zachowaniu
zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Za przetwarzanie danych odpowiada Organizator – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę z siedzibą w
Warszawie przy ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa.
3) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje
prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
4) Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres: Fundacja
Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Katowicka, 03-932 Warszawa.
§ 10. Postanowienia końcowe
1) Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w
uzasadnionych przypadkach.
2) Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie aneksów do Regulaminu oznaczonych kolejnym
numerem oraz datą, publikowanych na stronie www.digitalyouth.pl
3) Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w treści.
4) Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
5) We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się
przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe obowiązujące przepisy prawa.

