Regulamin konkursu dla młodzieży
„Weź zagłosuj”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorami konkursu są:
●

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot.

● Fundacja Edukacyjna ODiTK.
2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej
zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.wezzaglosuj.pl.
4. Pytanie dotyczące konkursu można kierować na adres: mizdebska@oditk.pl.
5. Wyrażenie przez Uczestnika zgody na przestrzeganie Regulaminu równoznaczne jest
z pełną i świadomą jego akceptacją.
6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
§2
Cele konkursu
Cele konkursu to:
1. Zwiększenie frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
2. Zwiększenie świadomości na temat znaczenia członkostwa w Unii Europejskiej
w lokalnych społecznościach.
3. Wzmocnienie poczucia i zrozumienia wartości europejskich.
§3
Przedmiot konkursu
1. Do konkursu można zgłaszać inicjatywy promujące udział w głosowaniu w wyborach do
Parlamentu Europejskiego w 2019 roku. Inicjatywą może być:
a) kampania w mediach społecznościowych;
b) akcja przeprowadzona w “realu”, np. flash mob, debata, happening itp.
2. Inicjatywa ma być przedstawiona do oceny Jury w formie:

a) w przypadku akcji “w realu”: filmu (maksymalnie 5 min.) i/lub grafiki/fotorelacji
wraz z krótkim opisem zrealizowanego przedsięwzięcia na załączonym
formularzu online;
b) w przypadku akcji “w sieci”: wszystkie użyte w kampanii filmiki, memy, grafiki itp.
wraz z krótkim opisem zrealizowanej kampanii na załączonym formularzu online;
3. Jury ocenia inicjatywę a nie formę jej dokumentacji.
§4
Uczestnicy konkursu
1. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku od 14 do 21 lat, zamieszkałej bądź
uczącej się na terenie Metropolii Gdańsk-Gdynia-Sopot1.
§5
Zasady i warunki udziału w konkursie
1. Inicjatywę można zgłosić do konkursu w dwóch kategoriach:
●

inicjatywa przygotowana przez osobę indywidualną, w wieku 18 do 21 lat;

●

inicjatywa przygotowana przez zespół złożony z grupy od 2 do 5 młodych ludzi
w wieku 14-21 lat.

2. Liczy się wiek uczestnika/uczestniczki na dzień zakończenia naboru zgłoszeń, tj. 28 maja
2019 roku.
3. Do konkursu zgłosić można wyłącznie inicjatywy zrealizowane w okresie od daty
ogłoszenia konkursu do 26 maja 2019 roku.
4. Zgłoszona do konkursu inicjatywa musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika/
uczestników. Niedopuszczalne jest odpłatne zlecenie wykonania części lub całości
inicjatywy innym niż uczestnik/ uczestnicy osobom czy podmiotom.
5. Wzięcie udziału w konkursie odbywa się poprzez:
a. wypełnienie karty zgłoszenia wraz z wymaganymi oświadczeniami (on line na stronie
www.wezzaglosuj.pl) do dnia 28 maja 2019 roku do godziny 24:00.
b. przesłanie drogą mailową na adres: mizdebska@oditk.pl do dnia 28 maja 2019 roku:
-

opisu inicjatywy na załączonym formularzu (załącznik nr 1).

1 Za Obszar Metropolitalny uważa się następujące:
Gminy miejskie i miejsko-wiejskie: Gdańsk, Gdynia, Sopot (miasta na prawach powiatu), Gniew, Hel, Jastarnia, Kartuzy, Krynica Morska, Lębork, Malbork, Nowy
Dwór Gdański, Nowy Staw, Pelplin, Pruszcz Gdański, Puck, Reda, Rumia, Tczew, Wejherowo, Władysławowo, Żukowo
Gminy wiejskie: Cedry Wielkie, Chmielno, Gniewino, Kolbudy, Kosakowo, Krokowa, Lichnowy, Linia, Luzino, Łęczyce, Ostaszewo, Pruszcz Gdański, Przodkowo,
Przywidz, Pszczółki, Puck, Sierakowice, Somonino, Stegna, Stężyca, Subkowy, Suchy Dąb, Sulęczyno, Szemud, Sztutowo, Tczew, Trąbki Wielkie, Wejherowo
Powiaty: gdański, kartuski, lęborski, malborski, nowodworski, pucki, tczewski, wejherowski.

-

dokumentacji w wybranej formie: filmu (do 5 minut) bądź grafiki

6. W przypadku osób niepełnoletnich zgłoszenia w ich imieniu dokonują opiekunowie
prawni.
§6
Jury konkursu i ocena
1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w drodze oceny Jury Konkursu, powołanego przez
Organizatora
2. Ocena dokonywana będzie w 2 kategoriach:
● Inicjatywa indywidualna realizowana przez młodzież w wieku od 18 do 21 lat.
● Inicjatywa zespołowa (grupowa), zrealizowana przez młodzież w wieku od 14 do 21
lat.
3. Ocena zgłoszonych inicjatyw dokonywana będzie w oparciu o kryteria wskazane w Karcie
oceny merytorycznej, stanowiącej załącznik nr 2 do regulaminu.
4. Każda praca będzie oceniana przez 2 jurorów/ek.
5. Jeśli wystąpią sytuacje, gdy w jednej kategorii więcej niż jedna praca ma taką samą
punktację, to Jury w pełnym składzie, w jawnym głosowaniu, podejmie decyzje o wyborze
inicjatywy do nagrodzenia.
6. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
7. Złożenie dokumentacji konkursowej oznacza wyrażenie przez uczestnika Konkursu zgody
na jej nieodpłatną publikację.
§7
Harmonogram konkursu:
1. Ogłoszenie konkursu: 19 kwietnia 2019
2. Zbieranie zgłoszeń i dokumentacji: do 28 maja 2019 r.
3. Termin

i

miejsce

ogłoszenia

wyników

zostaną

podane

na

stronie

konkursu

www.wezzaglosuj.pl oraz na stronie Organizatora www.metropoliagdansk.pl do dnia 28
maja 2019 roku.
§8
Nagrody
1. Dla każdej kategorii przewidziano inne nagrody:
a) W kategorii “inicjatywa przygotowana przez osobę indywidualną” przyznane zostaną
3 równorzędne nagrody w postaci dwóch 2/3-miesięcznych biletów interrail dla

laureata/ laureatki oraz osoby towarzyszącej oraz stypendium na podróż w wysokości
5000,00 zł.
b) W kategorii “inicjatywa przygotowana przez zespół “ przyznanych zostanie 6 nagród2 dniowy wyjazd całego zwycięskiego zespołu do Parlamentu Europejskiego,
c) Organizator przewiduje przyznanie nagrody dodatkowej bez kategorii w postaci
wyjazdu do Warszawy- zwiedzanie Parlamentu RP.
2. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, w przypadku gdyby
w danej kategorii/ podkategorii nie wpłynęła wystarczająca liczba prawidłowych zgłoszeń.
4. Nagrody w konkursie nie podlegają zwolnieniu od podatku.
5. Nagrodzone osoby są zobowiązane złożyć oświadczenie dotyczące praw autorskich do
przekazywanych materiałów oraz zgody autorów i osób widocznych i wymienianych
w materiałach, na przetwarzanie danych osobowych i/lub wizerunku. Złożona przez
uczestnika/ uczestników konkursu dokumentacja inicjatywy (film i opis) lub jej fragmenty
mogą być prezentowane przez Organizatorów w publikacjach internetowych.
§9
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika (dalej: Dane Osobowe) pozyskanych w
ramach Konkursu jest Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, nr
KRS 0000398498, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk. Przetwarzającym Dane osobowe
jest Fundacja Edukacyjna ODiTK nr KRS 0000217565 z siedzibą w Gdańsku 80-890, przy ul.
Heweliusza 11.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych przez Stowarzyszenie
należy kontaktować́ się̨ za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@metropoliagdansk.pl
3. Dane Osobowe w zależności od konkretnej sytuacji mogą̨ być́ przetwarzane przez
Stowarzyszenie w rożnych uzasadnionych celach i przez rożne okresy czasu. Poniżej
przedstawiono informacje o celach, podstawach prawnych i okresach przetwarzania
Danych Osobowych:
Przeprowadzenie

Dobrowolna zgoda Art.

Do czasu upływu terminu

konkursu i wyłonienie

6 ust. 1 lit. a RODO

przedawnienia wzajemnych

roszczeń́ – dotyczy wszystkich

zwycięzców

Uczestników konkursu
Promowanie konkursu

Bezterminowo, do momentu

poprzez upublicznienie w

cofnięcia przez Uczestnika zgody,
ale nie później niż̇ do czasu

środkach masowego
przekazu oraz portalach
społecznościowych:
imienia, nazwiska, treści

Dobrowolna zgoda Art.
6 ust. 1 lit. a RODO

upływu terminu przedawnienia
wzajemnych roszczeń́ - dotyczy
uczestników, którym przyznano

uzasadnienia a także

nagrody

informacji o przyznanej
nagrodzie.
Prawnie uzasadnione
Ewentualne ustalenie,

interesy Stowarzyszenia

dochodzenie i obrona
wzajemnych roszczeń́

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Do czasu upływu terminu
przedawnienia wzajemnych
roszczeń́ – dotyczy wszystkich
Uczestników konkursu

4. Na potrzeby realizacji uzasadnionych celów wskazanych w powyższej tabeli Dane
Osobowe mogą̨ być́ udostępniane firmie zajmującej się̨ obsługą informatyczną naszego
Stowarzyszenia oraz Konkursu.
5. W związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie Danych Osobowych Uczestnikowi
przysługuje prawo do:
a. dostępu do Danych Osobowych, w tym prawo do uzyskania z nich kopii,
b. żądania sprostowania Danych Osobowych - w przypadku gdy dane są̨
nieprawidłowe lub niekompletne,
c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych,
d. żądania usunięcia Danych Osobowych w przypadku gdy:
i. Dane Osobowe nie są̨ już̇ niezbędne do celów, dla których były zebrane
lub w inny sposób przetwarzane,

ii. osoba, której dane dotyczą̨ wniosła sprzeciw wobec przetwarzania Danych
Osobowych,
iii. osoba, której dane dotyczą̨ wycofała zgodę̨ na przetwarzanie Danych
Osobowych, które jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej
podstawy prawnej przetwarzania Danych Osobowych,
iv. Dane Osobowe przetwarzane są̨ niezgodne z prawem,
v. Dane Osobowe muszą być́ usunięte w celu wywiązania się̨ z obowiązku
wynikającego z przepisów prawa.
e. żądania przeniesienia Danych Osobowych,
f. cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w każdym momencie, bez
wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem, chyba że występuje inna podstawa prawna ich
przetwarzania.
6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Danych
Osobowych, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie przez Uczestnika danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu email, nr telefonu oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże
brak ich udostepnienia i wyrażenia zgody uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
8. Wyrażenie zgody na upublicznienie danych Uczestnika: imienia, nazwiska, treści
uzasadnienia wyboru laureata oraz informacji o przyznanej nagrodzie jest warunkiem
koniecznym do wzięcia udziału w konkursie.
9. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 8 upoważnia Stowarzyszenie do przetwarzania
danych objętych zgodą w szczególności do ich udostepnienia w mediach
społecznościowych, w środkach masowego przekazu w celu promowania Konkurs
wezzaglosuj.pl.
10. Stowarzyszenie nie przetwarza Danych Osobowych w celu zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym tzw. profilowania.
11. Dane Osobowe nie są̨ przekazywane do Państw trzecich (poza Europejski Obszar
Gospodarczy), ani też do żadnych organizacji międzynarodowych.
12. Stowarzyszenie dokłada wszelkich starań́, aby zapewnić́ wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy

umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie zgłoszeń
niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu.
2. Zgłoszenie inicjatywy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
Regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone do Konkursu zostały wykonane osobiście
przez uczestnika/zespół.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.
4. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
Załączniki
1. Załącznik nr 1 – Karta oceny formalnej
2. Załącznik nr 2 – Karta oceny merytorycznej

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu – Karta oceny formalnej
ETAP I: OCENA FORMALNA:
LP

WYMOGI FORMALNE

1.

Zgłoszenie wpłynęło w odpowiedzi na
konkurs

2.

Zgłoszenie wpłynęło od osoby/ osób,
spełniającej/ych warunki uczestnictwa tj.
a) Osoby indywidualnej w wieku 18-21 lat,
zamieszkującej/ uczącej się na terenie
Obszaru Metropolitalnego.
b) zespołu złożonego z grupy od 2 do 5
młodych ludzi w wieku od 14 do 21 lat,
zamieszkujących/ uczących się na terenie
Obszaru Metropolitalnego.

3.

Zgłoszona inicjatywa została zrealizowana w
terminie od 19.04.019 do 26.05.2019r.

4.

Każdy/a z uczestników/czek wypełnił/a
zgłoszenie on-line do konkursu wraz z
oświadczeniami.

5.

Każdy/a z uczestników/czek (lub
przedstawiciel zespołu, w przypadku
zgłoszenia inicjatywy grupowej) przesłał/a
wymaganą dokumentację inicjatywy, tj:
- formularz „opis inicjatywy”
- w przypadku inicjatywy “w realu”: film
(maksymalnie 5 min.) i/lub
grafika/fotorelacja.
- w przypadku inicjatywy “w sieci”: wszystkie
użyte w kampanii filmiki, memy, grafiki itp.

6.

Zgłoszenie wpłynęło w wymaganej formie, tj.
zgłoszenie i oświadczenia on-line, formularz
opisu inicjatywy i dokumentacja inicjatywy
wskazana w pkt. 5 na adres mailowy:
mizdebska@oditk.pl

7.

Zgłoszenie wpłynęło w terminie, tj. do
28.05.2019r

UZASADNIENIE:

Nr zgłoszenia:
TAK

NIE

UWAGI

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu – Karta oceny merytorycznej
ETAP II: OCENA MERYTORYCZNA:
LP
1.

2.

KRYTERIUM

OPIS

Nr zgłoszenia

pkt

Ocena
merytoryczna

1. Zgodność z celami konkursu (0-10):

(0-25)

Ocena
atrakcyjności

1. Atrakcyjność przekazu (0-15)

(0-15)

▪ stopień w jakim realizacja inicjatywy przyczyni się do
zwiększenia frekwencji w wyborach do Parlamentu
Europejskiego (w tym wśród młodych mieszkańców Obszaru
Metropolitalnego
▪ stopień w jakim realizacja inicjatywy przyczyni się do
zwiększenia świadomości na temat znaczenia członkostwa w
Unii Europejskiej
w lokalnych społecznościach stopień w jakim realizacja
inicjatywy przyczyni się do wzmocnienia poczucia i zrozumienia
wartości europejskich wśród młodych ludzi oraz wśród ich
społeczności lokalnych
2. Spójność merytoryczna inicjatywy (0-5),
3. Oryginalność inicjatywy (0-5),
4. Dostosowanie przekazu do odbiorców (0-5)

CAŁKOWITA PUNKTACJA:
UZASADNIENIE:

