REGULAMIN KONKURSU: 30 lat Konwencji o prawach dzieci

1. Organizatorem akcji jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w
Oświęcimiu (zwana dalej: ORGANIZATOREM) / Oświęcimski Instytut Praw Człowieka (OIPC).
2. Konkurs towarzyszy cyklowi krótkich spotkań online przygotowanych przez OIPC z okazji 30-lecia
wejścia w życie Konwencji o prawach dziecka oraz Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka.
3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych, które zgłosiły chęć
uczestnictwa w cyklu spotkań online.
4. Przebieg konkursu: raz w tygodniu (2, 9, 16, 23 listopada 2020 r.) podczas wykładu
prezentowanego na YouTube publikowane będzie zadanie oraz pytanie konkursowe . Będzie się ono
również znajdowało na stronie internetowej www.oipc.pl.
5. Uczestnik wypełnia formularz konkursowy znajdujący się na stronie internetowej www.oipc.pl
wpisując w odpowiednie pola: imię i nazwisko, klasa, szkoła, telefon, email oraz odpowiedź na
pytanie konkursowe.
Na formularzu znajduje się zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz klauzula, którą
rodzic bądź opiekun prawny dziecka musi podpisać. Podpisany skan formularza należy przysłać na
adres mailowy: oipc@oipc.pl.
Niepodpisany formularz zostanie odrzucony.
6. Celem konkursu jest nagrodzenie autorów najlepszych odpowiedzi na pytania.
7. Odpowiedzi oceni jury wyłonione przez ORGANIZATORA.
8. Odpowiedzi oceniane będą z uwzględnieniem następujących czynników: - praca powinna być
zgodna z tematem - ciekawa treść odpowiedzi.
10. Zgłoszenia można wysyłać kolejno do: 11, 18 , 25 listopada oraz 2 grudnia 2020 r.
10. Ogłoszenie wyników będzie następowało w piątki (tj. kolejno: 13, 20, 27, listopada oraz 4 grudnia
2020 r.)
11. Nagrody: w każdym tygodniu zostanie przyznana 1 nagroda główna, czyli Smartband, oraz 2
nagrody pocieszenia.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Konkursu o czym poinformuje jego
uczestników przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.oipc.pl
13. Przesłanie mailem formularza zgłoszeniowego na adres oipc@oipc.pl jest równoznaczne z
akceptacją niniejszego regulaminu.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub
praw osobistych osób trzecich.
15. Pytania dotyczące Konkursu kierować należy na adres: oipc@oipc.pl

