REGULAMIN
§1 Nazwa Konkursu
YOUNG AMBASSADORS OF BIAŁYSTOK
Młodzi Ambasadorzy Białegostoku II Edycja
§2 Organizatorzy

Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 2 i Społeczne Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa
Gimnazjum nr 2 w Białymstoku

Oświatowego w Białymstoku

Adres Narewska 13, 15-840 Białystok

Adres Mieszka I 5, 15-054 Białystok

Telefon (85) 651 29 78

Telefon (85) 741 04 79

Fax (85) 651 29 78

Fax (85) 741 04 79

E-mail zss2narewska13@tlen.o2.pl

E-mail sekretariat@szkola.bialystok.pl

Osoba odpowiedzialna za organizacje

Osoba odpowiedzialna za organizacje

uroczystości lub imprezy (imię i nazwisko,

uroczystości lub imprezy (imię i nazwisko,

telefon, e-mail) Beata Szymańska, 691 671 454, telefon, e-mail) Anna Chojnowska, 790 799 022,
bea.szymanska@interia.pl

annbos@o2.pl)

§3
Patronat honorowy
Konkurs objęty jest honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białystok
§4 Cele konkursu
1. Popularyzacja wiedzy na temat słynnych mieszkańców Białegostoku i ciekawych miejsc wartych
pokazania turystom
2. Wzmacnianie kompetencji językowych uczniów
3. Rozwijanie zainteresowań żywym słowem artystycznym.
§5 Czas trwania Konkursu
Nadsyłanie zgłoszeń
do 28.02.2018 wyłonienie kandydatów w szkołach podstawowych i gimnazjach
28.02-16.03.2018 przesyłanie prac konkursowych i zgłoszeń do organizatorów (przesyłanie
scenariuszy/prac konkursowych/prezentacji multimedialnych)
9.04.2018 ogłoszenie listy finalistów (na stronach www organizatorów)

26.04.2018 godz. 10.00 koncert laureatów i rozdanie nagród z udziałem Prezydenta Miasta
Białegostoku

§6
Warunki uczestnictwa
1.
Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie przez ucznia /bądź pary uczniów/ ciekawej
wypowiedzi na temat sławnych mieszkańców Białegostoku (np. naukowców, aktorów, muzyków) w
języku polskim i angielskim. Uczniowie mogą posługiwać się wiedzą historyczną, anegdotą,
opowieściami zasłyszanymi od starszych mieszkańców miasta. Wypowiedź ma zachęcać turystów i
mieszkańców miasta do odwiedzenia tego miejsca i poznania jego walorów bliżej.
Możliwe formy prezentacji:
*scenka
*praca plastyczna (np. plakat)
*prezentacja multimedialna
2.
Uczestników (dwie osoby / lub pary z danej grupy wiekowej) konkursu zgłaszają nauczyciele
poszczególnych szkół.
3.
Oceny uczestników dokonuje komisja powołana przez organizatorów.
§7
Termin i warunki udziału w konkursie
1.
Zgłoszenie ucznia należy przesłać pocztą, pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście w
sekretariatach
Organizatorów Konkursu

SZKOŁY PODSTAWOWE

SZKOŁY GIMNAZJALNE

Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa

Społeczne Gimnazjum nr 2 w Białymstoku

Oświatowego w Białymstoku

Adres Narewska 13, 15-840 Białystok

Adres Mieszka I 5, 15-054 Białystok

Telefon (85) 651 29 78

Telefon (85) 741 04 79

Fax (85) 651 29 78

Fax (85) 741 04 79

E-mail zss2narewska13@tlen.o2.pl

E-mail sekretariat@szkola.bialystok.pl
Osoba odpowiedzialna za organizacje

Osoba odpowiedzialna za organizacje

uroczystości lub imprezy (imię i nazwisko,

uroczystości lub imprezy (imię i nazwisko,

telefon, e-mail) Anna Chojnowska, 790 799 022, telefon, e-mail) Beata Szymańska, 691 671 454,

annbos@o2.pl)

bea.szymanska@interia.pl

2.
Termin
zgłoszeń upływa z dn. 16.03.2018 (DECYDUJE DATA STEMPLA POCZTOWEGO)
Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą uwzględniane.
3.
Do każdej pracy należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego na udział w konkursie i przetwarzanie
danych osobowych dziecka zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997 r.,
według wzoru określonego w załączniku nr 1do Regulaminu.
4.
Zgłoszenia ucznia powinny być wykonane na karcie zgłoszenia
Załącznik nr 2 wraz z Oświadczeniem Opiekuna
–
Załącznik nr 1
5.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niedotarcie zgłoszenia w wyznaczonym czasie.
§8
Prawa autorskie
1. Zgłoszenie ucznia do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do jego
występuna rzecz Organizatorów, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawach
autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83); do publikacji wizerunku i
nagrań
w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz publikacji w Internecie.
2.
Uczestnikom konkursu nie przysługują żadne dalsze wynagrodzenia poza wymienionym w par. 9
.
3.
Uczestnicy konkursu ponoszą wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w
szczególności wynikających z prawa autorskiego.
§9
Zasady przyznawania nagród
1.
O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora
Konkursu, której imienny skład zostanie ogłoszony na stronach organizatora do dnia 9.04.2018 r.
2.

Z obrad Komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez Przewodniczącego Komisji oraz
jej członków. Protokół w wersji elektronicznej zostanie zamieszczony na stronach Organizatorów
http://www.zss2narewska13.pl http://www.szkola.bialystok.pl
oraz w wersji papierowej przechowywany będzie w siedzibach Organizatorów.
3.
Komisja Konkursowa zdyskwalifikuje uczestnika, który naruszy prawa osób trzecich, w
szczególności wynikające z prawa autorskiego lub jego występ będzie miał charakter obraźliwy lub
niezgodny z obyczajami.
4.
Występy uczniów
oceniane będą według następujących kryteriów:
• zgodność tematyki
• znajomość tekstu
• walory artystyczne i językowe
5.
Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych
• uczniowie klas I - III szkoły podstawowej
• uczniowie klas IV – VII szkoły podstawowej
• uczniowie gimnazjów
6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
7. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Organizatorów Konkursu
http://www.zss2narewska13.pl
§
10 Nagrody
1.
Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla zwycięzców
2.
Rodzaje nagród:
Nagrody główne rzeczowe
–
I, II, III miejsce w każdej kategorii
Wyróżnienia, dyplomy
Podziękowania dla opiekunów
3.
Nagrody zostaną wręczone na uroczystej gali 26.04.2018 godz. 10.00 podczas koncertu laureatów
Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień zwycięzcom konkursu odbędzie się z udziałem Prezydenta
Miasta Białegostoku

§ 11
Postanowienia końcowe
1.
Regulamin oraz cała dokumentacja konkursowa dostępne są
na stronie internetowej Organizatorów http://www.zss2narewska13.pl
http://www.szkola.bialystok.pl
w zakładce Konkursu.
2.
Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu koordynatorów
Anna Chojnowska, 790 799 022, annbos@o2.pl
Beata Szymańska, 691 671 454, bea.szymanska@interia.p
.
3.
Organizator zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany regulaminu konkursu lub unieważnienia
konkursu bez podawania przyczyn. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana
wyłączniena stronie internetowej Organizatorów.

Załącznik nr 1
Wypełnia opiekun dziecka:
OŚWIADCZENIE
Ja, .........................................................................................................................
...................(imię i nazwisko opiekuna prawnego)
zamieszkały/a ...............................................................................................................
..........
(ulica nr domu i/lub mieszkania, miejscowość, kod pocztowy)
oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu i wyrażam zgodę na wzięcie
udziału
mojej/mojego córki/syna
..................................................................................
w Konkursie Young Ambassadors of Białystok /Młodzi Ambasadorzy Białegostoku przetwarzanie
danych osobowych (zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997 r.) w celach
związanych z konkursem. Ponadto oświadczam, że z dniem 20 lutego 2017r przechodzą na
Organizatorów bez wynagrodzenia autorskie prawa majątkowe do: do publikacji wizerunku i
nagrań w wydawnictwach wszelkiego typu wydawanych przez Organizatorów oraz publikacji w
internecie, telewizji i radiu.
...................................
...........................
(podpis, miejsce i data)
Wypełnia Organizator Konkursu
Oświadczam, że przyjmuję autorskie prawa majątkowe do pracy na wymienionych wyżej polach
eksploatacji, przeniesione na Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 2 i Społeczne Gimnazjum nr 2 w
Białymstoku oraz Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku.
..............................................................
(podpis i data osoby upoważnionej)

Załącznik nr 2
Karta zgłoszenia uczestników konkursu Young Ambassadors of Białystok

Nazwiska i Imiona Uczestników

GRUPA WIEKOWA

1................................................
2................................................
3................................................
4................................................

klasa I-III

1................................................
2................................................
3................................................
4................................................

klasa IV-VI

1................................................
2................................................
3................................................
4................................................

gimnazjum

ADRES PLACÓWKI, TELEFON....................................
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA......................................
TELEFON I ADRES E-MAIL SZKOŁY LUB OPIEKUNA

