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REGULAMIN KONKURSU 

MIGRACJE W NASZYCH RODZINACH, EDYCJA 2019 

 

§1 

Temat: „MIGRACJE W NASZYCH RODZINACH”  

 

§2 

Organizator: Fundacja Rozwoju Lokalnego Parasol w Bytowie. 

 

§3 

Adresat: Konkurs kierowany jest do młodzieży szkół „średnich”: liceów, techników, 

zasadniczych szkół zawodowych publicznych i prywatnych powiatu bytowskiego. 

§4 

1. Cele konkursu:  

a) Poznanie przez młodzież problematyki dialogu międzykulturowego poprzez 

możliwość zaprezentowania własnego spojrzenia na kwestie wielokulturowości, w 

tym migracji we współczesnym społeczeństwie. 

b) Rozbudzenie ciekawości i otwartości wobec innych kultur. 

 

 

2. Terminy: 

1) Konkurs został ogłoszony publicznie 15 listopada 2019r. 

2) Prace nagrane na dowolnym nośniku prosimy nadsyłać lub dostarczyć do 16 grudnia 

2019 r. decyduje data wpływu do biura organizatora, ul. Podzamcze 34, 77-100 

Bytów, 09:00-16:00.  

3) Koperta powinna być opatrzona opisem: ,,Konkurs Migracje w naszych rodzinach”, 

4) Konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej do 31 grudnia 2019r. W tym terminie 

nastąpi rozdanie nagród i publiczne ogłoszenie wyników.  

 

3. Zasady przygotowania pracy: 

 

1) Praca może być przygotowana przez uczniów indywidualnie lub grupowo (nie więcej 

niż 3 osoby) pod opieką nauczyciela lub samodzielnie.  

2) Praca powinna mieć charakter twórczy, nie może być powieleniem lub kompilacją 

istniejących opracowań i opublikowanych źródeł  czy tylko zbiorem źródeł.  

3) Praca powinna opierać się na materiale źródłowym (zdjęcia, artefakty, dokumenty, w 

tym listy itp.)  
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4. Praca powinna być zatytułowana w sposób nie będący tylko powtórzeniem tematu 

konkursu. 

 

5. Forma pracy może być dowolna. Oprócz form tradycyjnych (pisanych) organizator 

preferuje formy związane z wykorzystaniem multimediów np. fotokast, prezentacja, film, 

fotoreportaż itp. W przypadku dominującej formy pozatekstowej (np. wyłącznie audio, 

wideo czy ikonograficznej), praca powinna zawierać informacje o procesie 

poszukiwawczym autora(ów) lub zawierać komentarz do wykorzystanego źródła. 

6. Do pracy powinna być dołączona czytelnie i dokładnie wypełniona METRYCZKA 

PRACY, której formularz stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 

 

7. Zgłoszone prace nie mogą być wcześniej nagrodzone w innych konkursach, a także nie 

mogą  być w całości lub w znacznej części upublicznione w mediach przed 

rozstrzygnięciem konkursu. 

§5 

1. Nagrody: 

a) Jury przyzna uczniom i opiekunom nagrody (pieniężne, rzeczowe, a także książkowe), 

b) Nagrody dla uczniów i nauczycieli-opiekunów pochodzę, że środków Fundacji i 

Powiatu Bytowskiego.  

2. Decyzja Jury co do podziału i formy nagród będzie nieodwołalna (nie podlega 

weryfikacji) i zostanie przedstawiona w formie publicznie ogłaszanego komunikatu. 

Opinie jury o poszczególnych pracach nie są udostępniane. 

 

§6 

 

1. Prace lub ich fragmenty mogą być przedstawiane w ewentualnej publikacji 

pokonkursowej oraz w Internecie.  

2. We wszystkich przypadkach autorzy zachowują swoje prawa, również prawo do 

samodzielnej publikacji.  

3. We wszystkich przypadkach autorzy zachowują swoje prawa, również prawo do 

samodzielnej publikacji pracy, pod warunkiem podania informacji o jej związku z 

konkursem. 

§7 

 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w 

razie wystąpienia przyczyn od nich niezależnych. 

2. Administratorem wszystkich danych osobowych podanych na potrzeby konkursu, 

jest  Fundacja Rozwoju Lokalnego Parasol w Bytowie tel. 597212477, 570 930 931. 

Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo 

wniesienia skargi do organu nadzoru. Więcej: www.fundacjaparasol.org 

 

 

Bytów, listopad 2019r.  
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Załącznik nr 1  

(prosimy wypełnić drukowanymi literami) 

 

 

 

METRYCZKA  ZGŁOSZONEJ PRACY 

,,MIGRACJE W NASZYCH RODZINACH, EDYCJA 2019” 

 

 

1. Imię i nazwisko ucznia(ów)…………………………………………………………. 

2. Adres zameldowania, numer telefonu, adres mailowy ………………………..... 

……………………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Pełna nazwa szkoły 

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

3. Telefon i adres e-mail do szkoły………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

4. Klasa (np. I, II…)……………………………………………………………… 

5. Imię i nazwisko i funkcja opiekuna pracy (np. nauczyciel WOS)…………………………………… 

6. Telefon i adres mailowy do opiekuna pracy……………………………………  

…………………………………………………………………………………….…………………………………… 

7. Oświadczenie 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wykorzystanie  

i opublikowanie materiałów, które przesyłam jako uczestnik konkursu „MIGRACJE W 

NASZYCH RODZINACH”. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym 

zgłoszeniu jest Fundacja Rozwoju Lokalnego Parasol w Bytowie tel. 597212477, 570 930 931 z 

siedzibą w Bytowie, ul. Podzamcze 34. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru. Więcej: www.fundacjaparasol.org 

 

 

 

.…………………. .    …………………………………….. 

data                                podpis uczestnika konkursu 

                                        lub prawnego opiekuna ucznia 

 

http://www.fundacjaparasol.org/

