
Regulamin konkursu Kampania Ekonomii Społecznej dla

Młodzieży

Słowniczek pojęć i skrótów:

● grupa/klasa - uczestnik konkursu. Przez klasę rozumie się
uczniów tworzących klasę szkoły ponadpodstawowej. Przez
grupę rozumie się co najmniej 10 uczniów szkoły
ponadpodstawowej, którzy wspólnie zostaną zgłoszeni do
udziału w konkursie.

● organizator - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES
Dobra Robota.

● biuro organizatora - Długi Targ 39/40 Gdańsk.
● opiekun - osoba pełnoletnia, zgłaszająca klasę/grupę do

konkursu.
● ES - ekonomia społeczna.

1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny,
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020, realizowany przez Obszar  Metropolitalny
Gdańsk-Gdynia-Sopot, Fundację Pokolenia, Pomorską Specjalną
Strefę  Ekonomiczną sp. z o.o., Organizację Pracodawców
„Pracodawcy Pomorza”, Stowarzyszenie  „Towarzystwo Pomocy im.
Św. Brata Alberta Koło Gdańskie”.



2. Konkurs jest przeznaczony dla  uczniów szkół
ponadpodstawowych. Do konkursu przyjmowane są zgłoszenia
klas/grup z czterech regionów animacyjnych:

Region 1 - powiaty: pucki, wejherowski, kartuski;

Region 2 - Trójmiasto – Gdańsk;

Region 3 - Trójmiasto - Gdynia, Sopot;

Region 4 - powiaty:  tczewski, nowodworski, ziemski gdański.

3.  Z każdego Regionu animacyjnego wyłoniona zostanie jedna
grupa/klasa. Grupa/klasa powinna liczyć minimum 10 osób. O
uczestnictwie w konkursie będzie decydować kolejność zgłoszeń.
Przystąpienie do konkursu nie wymaga uiszczenia żadnych opłat na
rzecz Organizatora.

4. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji, pomysłu
/koncepcji na kampanię edukacyjną, dotyczącą Ekonomii Społecznej i
odpowiedzialnych zakupów.

5. Zapisy do konkursu będą prowadzone za pośrednictwem
formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie dobrarobota.org,
w terminie od 5 do 15 września 2022 r. lub do dnia zamknięcia listy
uczestników. Osobą odpowiedzialną za rejestrację klasy/grupy jest jej
opiekun.

6. Każda grupa konkursowa, będzie pracowała z mentorami, którzy
specjalizują się w obszarach: umiejętności komunikacyjne, budowanie
przekazu kampanii i  narzędzi medialnych (w tym kanały internetowe)
oraz ich profesjonalnego wykorzystania. Każda grupa ma do
wykorzystania 20 godzin pracy z mentorami.



7. Wsparcie mentora powinno być wykorzystanie w okresie od 16
września do 10 listopada 2022 roku. Gotowa kampania powinna
zostać dostarczona do biura organizatora do dnia 25 listopada 2022
osobiście lub mailowo. Forma pracy konkursowej zostanie
wypracowana podczas pracy z mentorem.

8. Koncepcja kampanii, zostanie przedstawiona przez reprezentantów
klasy/grupy, w okresie 26 listopada do 10 grudnia 2022 r. - dokładny
termin zostanie wyznaczony przez organizatora. Prezentacja odbędzie
się przed Jury składającym się z przedstawicieli Partnerów,
realizujących projekt Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w
obszarze Metropolitalnym.

9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 10 grudnia 2022 r.

10. Złożone koncepcje zostaną nagrodzone voucherami do
wykorzystania w sklepie elektronicznym/księgarni lub nagrodami
rzeczowymi. Pula nagród o łącznej wartości 6.000 zł brutto:

● I miejsce - 3000 zł
● II miejsce - 1500 zł
● III miejsce - 1000 zł
● IV miejsce - 500 zł

11. Nad organizacją konkursu będzie czuwać komisja ustanowiona
przez Organizatora.

12. Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że będzie autorem
pracy i posiadać będzie prawa autorskie do pracy, którą zgłosi w
konkursie oraz że praca nie będzie naruszać praw osób trzecich.

13. Udział w konkursie jest równoznaczny z nieodpłatnym
przeniesieniem wszelkich praw autorskich na Organizatora do



wykorzystania przygotowanych prac lub ich części na wszystkich
polach eksploatacji, tj.:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy - wytwarzanie
określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w
zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których
pracę utrwalono,

2) w zakresie rozpowszechniania pracy w sposób inny niż
określony powyżej: publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
także publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym.

Uczestnik konkursu zobowiązuje się zawrzeć z Organizatorem umowę o przeniesienie
praw autorskich do prac, uwzględniającą założenia wskazane powyżej na każde żądanie
Organizatora.

14. Uczestnik wyraża zgodę na publikację na stronie internetowej, w
mediach społecznościowych oraz na innych nośnikach
elektronicznych i tradycyjnych wykonanych prac przez Organizatora,
a także na wykorzystanie pracy w celach promocyjnych i statutowych
Organizatora.

15. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia
cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych
naruszeń Regulaminu Organizator może podjąć decyzję o
zdyskwalifikowaniu Uczestnika w konkursie.

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem
stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.



17. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniana
wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora oraz na
stronie internetowej.

18. Konkurs nie jest grą liczbową, zakładem wzajemnym, ani
loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o
grach hazardowych.

19. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.08.2022 r.

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika (dalej: Dane
Osobowe) pozyskanych w ramach organizacji szkolenia w dniu
28.10.2021r. jest Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny
Gdańsk-Gdynia-Sopot (dalej również jako: Stowarzyszenie), nr KRS
0000398498, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych
przez Stowarzyszenie należy kontaktować się za pośrednictwem
poczty elektronicznej z naszym inspektorem ochrony danych
osobowych: iod@metropoliagdansk.pl

3. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie w celu
prawidłowego zorganizowania konkursu na podstawie dobrowolnej
zgody wyrażonej przez Opiekuna (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).   

4. Dane Osobowe mogą być udostępnianie dostawcy usług
informatycznych, tj. Google LLC.



5. W związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie Danych
Osobowych Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do Danych
Osobowych,  żądania sprostowania Danych Osobowych, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych, żądania
usunięcia Danych Osobowych żądania przeniesienia i ograniczenia
Danych Osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych
Osobowych w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem, chyba że występuje inna podstawa prawna ich
przetwarzania.

6. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania Danych
Osobowych  Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie przez Uczestnika Danych Osobowych oraz wyrażenie
zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże brak ich
udostępnienia i wyrażenia zgody podstawowej uniemożliwia wzięcie
udziału w spotkaniu.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny
do realizacji celów wskazanych w punkcie 3, ale nie dłużej niż przez
okres 6 miesięcy od ich udostępnienia. Po tym czasie zostaną usunięte
z naszych zasobów.

9. Stowarzyszenie nie przetwarza Danych Osobowych w celu
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym tzw. profilowania.
Dane Osobowe nie są przekazywane do Państw trzecich (poza
Europejski Obszar Gospodarczy), ani też do żadnych organizacji
międzynarodowych.



10. Stowarzyszenie dokłada wszelkich starań, aby zapewnić 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.


