
Sfinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022.

Regulamin konkursu 

„EUROPO JESTEŚMY Z TOBĄ. 15 lat w Unii Europejskiej w Barwach Biało-Czerwonych”

1. Organizatorzy i założenia konkursu.
Konkurs „EUROPO JESTEŚMY Z TOBĄ. 15 lat w Unii Europejskiej w Barwach Biało-
Czerwonych” realizuje Wojewoda Podlaski we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury 
w Białymstoku. Koordynatorem zadania jest Kuratorium Oświaty  w Białymstoku. Realizację 
wspiera Podlaska Rodzina Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej. 

2. Cele konkursu:
Konkurs realizowany będzie z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja, Dnia Flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz 15. rocznicy przynależności Polski do Unii Europejskiej. 
Wszystkie działania szkoły/placówki odbywają się w kontekście obchodów stulecia 
odzyskania niepodległości Polski, które przeżywaliśmy w 2018 r.
Chcemy w ten sposób poszukiwać nowych, interesujących i integrujących szerokie grupy 
uczniów, nauczycieli i rodziców form przeżywania świąt narodowych i rocznic ważnych 
wydarzeń historycznych w szkołach i placówkach. Pragniemy również kształtować szacunek 
do symboli narodowych i symboli Unii Europejskiej, tworzyć nową tradycję w naszych 
szkołach, a poprzez wyjście z dekoracjami na zewnątrz – pokazać społeczności lokalnej, że te 
święta są dla nas ważne. 

3. Uczestnicy konkursu.
Konkurs skierowany jest do przedszkoli, szkół wszystkich typów i placówek w województwie 
podlaskim.

4. Opis zadania konkursowego.
Przystąpienie do konkursu wymaga opracowania i zrealizowania dostosowanego do potrzeb 
przedszkola/szkoły/placówki przedsięwzięcia, które zintegruje społeczność szkolną podczas 
przygotowywania świątecznych dekoracji w szkole lub na zewnątrz. Preferowane będą 
aranżacje przestrzeni w najbliższym otoczeniu szkoły – przy wejściu głównym, na elewacji 
szkoły,  w oknach, itp. Przygotowane wspólnie dekoracje należy wykorzystać do uświetnienia 
szkolnych/środowiskowych obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja, Dnia Flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz 15. rocznicy przynależności Polski do Unii Europejskiej. 
Zrealizowane w szkole/przedszkolu/placówce działania zostaną udokumentowane w postaci 



zdjęć, a następnie w formie prezentacji multimedialnej zamieszczone na stronach 
internetowych szkół i placówek i po dokonaniu rejestracji szkoły/placówki przekazane 
poprzez platformę konkursu do oceny komisji konkursowej.

5. Harmonogram i przebieg konkursu:

a) 29 kwietnia - 24 maja 2019 r. - opracowanie i realizacja zadania w szkołach, przedszkolach  
i placówkach oraz przygotowanie dokumentacji fotograficznej swoich działań;

b) do 4 czerwca 2019 r. - opracowanie prezentacji szkoły przystępującej do konkursu, która 
zilustruje zrealizowane zadnie konkursowe (do 6 slajdów) i zamieszczenie jej na stronie 
głównej szkoły. Prezentacja na głównej stronie szkoły musi być aktywna nie krócej, jak do 
30.09.2019 r.;

c) od 1 do 10 czerwca 2019 r. – rejestracja uczestników konkursu (szkół/placówek) na 
platformie dostępnej pod adresem: konkursmajowy.kuratorium.bialystok.pl 
i zamieszczenie na platformie materiałów konkursowych, które stanowią:
  prezentacja;
 krótki opis (do 230 słów) zrealizowanych działań;
 link do prezentacji zamieszczonej na stronie internetowej swojej szkoły/placówki;

d) do 15 lipca 2019 r. - analiza i ocena zrealizowanych działań przez komisję powołaną przez 
dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku w porozumieniu z Podlaskim  
Kuratorem Oświaty;

e) październik 2019 r. – uroczyste podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień;
f) październik 2019 r. – wydanie publikacji – katalogu konkursu;
g) październik 2019 r. - zamieszczenie dostępu do prezentacji poprzez linki do stron 

internetowych szkół na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku;
h) listopad - grudzień 2019 r. – wydanie numeru Podlaskich Wieści Oświatowych zawierającego 

prezentację efektów konkursu.

6. Wymagania dotyczące prezentacji:
a) 6 slajdów (łącznie ze slajdem tytułowym;
b) akceptowalne rozszerzenia plików: pptx, ppt, pps lub ppsx;
c) maksymalny rozmiar pliku 15 MB
d) brak animacji i dźwięku;

Uwaga:
Materiały nie spełniające wymagań określonych w punkcie 6 nie będą oceniane (np. filmiki lub 
prezentacje zamieszczone na YouTube, na Facebooku, filmy i dźwięk zamieszczone w prezentacji).

7. Kryteria oceny działań zrealizowanych w konkursie:
a) dekoracja szkoły widoczna na zewnątrz lub w szkole;
b) wykorzystanie konkursu do wzbogacenia szkolnych obchodów Święta Narodowego Trzeciego 

Maja oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem tematyki związanej z 15. 
rocznicą przynależności Polski do Unii Europejskiej; 

c) współdziałanie, integrowanie społeczności szkolnej;
d) oryginalność rozwiązań.



8. Nagrody - w konkursie zostaną przyznane:
a) nagrody rzeczowe i grawertony dla 10 szkół i przedszkoli o łącznej wartości ok. 10 000 zł, 
b) grawertony dla 20 wyróżnionych szkół i przedszkoli,
c) dyplomy – dla wszystkich uczestników konkursu.

9. Podsumowanie konkursu odbędzie się z udziałem Wojewody Podlaskiego, przedstawicieli 
organów prowadzących przedszkola/szkoły/placówki, zaproszonych gości oraz delegacji 
szkół. O otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach dyrektorzy szkół/placówek zostaną 
powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres podany przy rejestracji na 
platformie konkursowej.

10. Warunki uczestnictwa:

a) Zgłoszenie placówki do konkursu jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszych 
postanowień oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko) osoby 
zgłaszającej. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do kontaktu z Uczestnikami 
w sprawach związanych ze zgłoszoną prezentacją.

b) Zgłoszenie placówki do konkursu jest równoznaczne z tym, że zgłaszający, czyli szkoła/ 
przedszkole:

 posiada zgodę autora zdjęć na bezpłatne wykorzystanie zdjęć wykorzystanych 
w prezentacji oraz posiada zgodę osób biorących udział przy powstawaniu pracy 
(autorów prezentacji, osób portretowanych itd.) lub ich opiekunów prawnych na 
uczestnictwo w konkursie oraz publikację ich wizerunku;

 przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które 
mogłyby zostać skierowane do  Organizatorów konkursu.

c) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych na konkurs 
materiałów lub ich fragmentów, w tym wizerunków uczestników w relacjach z uroczystości 
podsumowania konkursu, w materiałach konkursowych, w wydawnictwach wszelkiego typu 
wydawanych przez Organizatorów oraz w Internecie - w tym, na stronach internetowych 
Organizatorów i w środkach masowego przekazu, w celu promowania imprezy oraz 
kształtowania pozytywnego wizerunku Organizatorów. W związku z powyższym 
uczestnikom/autorom nie przysługuje żadne wynagrodzenie.

d) Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy konkursu zobowiązani są do przesłania (w formie 
elektronicznej) zdjęć zamieszczonych w prezentacji na adres Organizatora 
(niepodlegla@mdk.bialystok.pl). Pliki źródłowe o minimalnym rozmiarze dłuższego boku 
3000 pikseli (jeżeli pliki przekraczają rozmiar 3000 pikseli prosimy ich nie zmniejszać i wysłać 
w oryginalnym rozmiarze) w formacie pliku: .jpg lub .tif

e) Nadesłanie zdjęć, o których mowa w punkcie 10.d jest równoznaczne z udzieleniem zgody 
przez autora zdjęć (w przypadku uczniów biorących udział w projekcie ich rodziców lub 
prawnych opiekunów) na publikację niezbędnych  danych osobowych w materiałach 
pokonkursowych, środkach masowego przekazu i mediach społecznościowych.

11. Informacje i materiały dotyczące projektu są publikowane na stronach internetowych: 
https://www.mdk.bialystok.pl/ i http://www.kuratorium.bialystok.pl/ w zakładce 
Niepodległa.
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12. Dane osobowe

Wypełniając obowiązek określony w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) 
informuję, że:
a) Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach konkursu jest 

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku. Dane osobowe Uczestników są wykorzystywane 
tylko do kontaktu z Uczestnikami w sprawach związanych ze zgłoszoną prezentacją, a po 
zakończeniu konkursu nie będą dalej przetwarzane. Organizator przetwarza dane w celu 
organizacji konkursu oraz wyłonienia zwycięzców. Uczestnicy konkursu mają prawo wglądu 
do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich 
przetwarzania. 

b) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych została zamieszczona na 
stronie www.mdk.bialystok.pl

13. Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają Dominika Chojnacka-Jamiołkowska, 
Magdalena Szeląg, tel. 85 732 79 49, e-mail: niepodlegla@mdk.bialystok.pl, Dział Organizacji 
Imprez, Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku, ul. Warszawska 79a, 15-201 Białystok.
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