Gdańsk, 29.08.2020 r.
Bałtyckie Bitwy Robotów 2020
Regulamin Konkursu plastycznego dla najmłodszych
1.

Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem wydarzenia Bałtyckie Bitwy Robotów 2020 (zwanego dalej
Wydarzeniem) jest Stowarzyszenie Robotyków SKALP (zwane dalej
Organizatorem) z siedzibą przy ul. Rajskiej 6, 80-850 Gdańsk.
1.2. Konkurs plastyczny dla najmłodszych (zwany dalej Konkursem) odbywa się w
ramach w.w. Wydarzenia.
1.3. Wydarzenie i wchodzące w jego skład Konkursy zostaną przeprowadzone
wyłącznie za pośrednictwem Internetu w okresie 25.09.2020 - 27.09.2020.

2.

Organizacja Konkursu
2.1. Organizator ogłasza Konkurs, sprawuje nadzór nad jego prawidłowym
przebiegiem i zapewnia obsługę organizacyjną Komisji Konkursowej.
2.2. Informacje o Konkursie oraz Regulamin są opublikowane na stronie
internetowej Wydarzenia, tj. na stronie: www.bbr.srskalp/bbr-2020/ i/lub w
mediach społecznościowych Wydarzenia: www.facebook.com/balticrobo.

3.

Warunki uczestnictwa
3.1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
3.2. W momencie wysłania zgłoszenia, uczestnik (zwany dalej Uczestnikiem
Konkursu) nie może mieć ukończonych lat 15.
3.3. Wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika na udział w
konkursie.
3.4. Prace konkursowe muszą być wykonane przez Uczestnika Konkursu i
zgłaszane do Konkursu indywidualnie lub w grupie maksymalnie 2 osobowej.
3.5. Konkurs jest jednoetapowy.
3.6.
Termin nadsyłania prac konkursowych nie może być późniejszy niż 18
września 2020 r.
3.7. Organizator powołuje Komisję Konkursową (zwaną dalej Komisją
), która
wyłoni laureatów: I, II i III miejsca.

4.

Zgłoszenie prac do Konkursu
4.1. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej
niepublikowanymi, nieobciążonymi roszczeniami osób trzecich.
4.2. Prace muszą mieć formę cyfrową w postaci krótkiego filmu lub zdjęcia.
4.2.1.
Kompozycja treści - dowolna.
4.2.2.
Praca w formie filmu nie może być dłuższa niż 3 minuty.
4.2.3.
Praca musi przedstawiać robota.
4.2.4.
Do pracy musi być dołączony opis przedstawiający pracę.
4.3. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie do dwóch prac konkursowych.
4.4. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie pracy konkursowej na
adres mailowy: bbr@srskalp.pl.
4.4.1.
W tytule maila należy wpisać nazwę konkursu - “Konkurs plastyczny
dla najmłodszych”, imię i nazwisko oraz wiek Uczestnika.
4.4.2.
Praca i jej opis musi stanowić załącznik do maila.

4.5.
4.6.

4.7.

Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane w terminie od dnia ogłoszenia
Konkursu do dnia 18 września 2020 r.. Projekty zgłoszone po tym terminie
nie będą brały udziału w Konkursie.
Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w dniu 26 września 2020 r. za
pomocą mediów społecznościowych Wydarzenia. Laureaci Konkursu zostaną
ponadto poinformowani o wynikach Konkursu za pośrednictwem poczty
elektronicznej.

5.

Ocena i nagrody
5.1. Prace Konkursowe zostaną ocenione przez Komisję. Komisja dokona oceny
spełnienia warunków formalnych uczestnictwa w Konkursie, następnie prace
będą oceniane zgodnie z kryteriami: czytelne odniesienie do tematu,
kreatywność myślenia, walory estetyczne.
5.2. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Organizatora.
5.3. Zadaniem Komisji jest ocena Prac Konkursowych i wyłonienie spośród
Uczestników Konkursu laureatów Konkursu.
5.4. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
5.5. Z przebiegu prac Komisji zostanie sporządzony protokół zawierający wyniki
głosowania oraz dane osobowe laureatów Konkursu.
5.6. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, będący przedstawicielem
Organizatora.
5.7. Organizator ustanawia nagrody dla laureatów Konkursu w postaci nagród
rzeczowych o wartości nieprzekraczającej 300 zł.
5.8. Nagrody zostaną przekazane laureatom za pośrednictwem poczty, po
uprzednim kontakcie w sprawie ustalenia adresu wysyłki.

6.

Zgoda na publikację
6.1. Prace Uczestników konkursu zostaną opublikowane w mediach
społecznościowych Wydarzenia i Organizatora.
6.2. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na publikację
podstawowych informacji na temat Uczestników tj. zdjęć, filmów oraz
zajętego miejsca przez Organizatorów i Partnerów Wydarzenia bez
konieczności informowania o tym Uczestników.

7.

Przetwarzanie danych osobowych
7.1.

7.2.
7.3.

Przebieg Wydarzenia oraz wchodzących w jego skład Konkursów będzie
podlegać utrwalaniu przez Organizatorów w postaci obrazów cyfrowych, w
związku z czym istnieje możliwość utrwalenia danych biometrycznych w
postaci wizerunków Uczestników.
Obrazy te mogą podlegać rozpowszechnieniu w mediach oraz być
wykorzystywane w celach marketingowych i informacyjnych.
Zgłoszenie Uczestnika do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody
przez Uczestnika na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu
przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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), tzw. RODO, w celu promocji Wydarzenia i działalności
Organizatorów. Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników
określone są w Klauzuli Informacyjnej RODO, stanowiącej załącznik nr 1 do
Regulaminu.
8.

Postanowienia końcowe
8.1.

8.2.
8.3.
8.4.

Zasady przeprowadzenia Konkursu określa niniejszy Regulamin. Wszelkie
informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie
charakter informacyjny. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym
Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w
tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych
osobowych.
Uczestnik biorący udział w Konkursie potwierdza, iż zapoznał się z
postanowieniami niniejszego Regulaminu, i że w pełni je akceptuje.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Konkursu w przypadku
nadesłania małej ilości zgłoszeń.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Konkursu w przypadku
wystąpienia przyczyn niezależnych od Organizatorów.

