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Regulamin Konkursu „Story Waszej Szkoły" 

 
  

1. Organizatorem Konkursu „Story Waszej Szkoły” jest Fundacja Orange, z siedzibą w 
Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 160  (dalej: „Organizator” lub „Fundacja”). 

 
2. Uczestnikiem Konkursu mogą być publiczne i niepubliczne szkoły gimnazjalne i 

ponadgimnazjalne  (dalej: „Uczestnik Konkursu”). 
 

3. Zadaniem Uczestników Konkursu jest zaproszenie uczniów do przygotowania prac 
plastycznych, zebranie prac i przesłanie ich w wersji elektronicznej na adres mailowy 
Organizatora, przy czym:  

a. uczniowie przygotowują autorskie prace plastyczne na temat: „Jak nowoczesne 
technologie łączą się z codziennym życiem uczniów i naszej szkoły?” (dalej: „Temat 
Konkursu”) 

b. prace mogą zostać wykonane dowolną techniką plastyczną lub stanowić grafikę 
komputerową. 

c. prace uczniowie wykonują indywidualnie. 
 

4. Aby wziąć udział w Konkursie szkoła w terminie od 23 maja do 6 czerwca 2017 godz. 14:59 
powinna: 

a. zaprosić uczniów do przygotowania prac, przedstawiając temat Konkursu, sposób 
przygotowania prac i termin przygotowania prac 

b. zebrać prace, wybrać od 1 do 10 najlepszych prac, zgodnie z Kryteriami oceny prac 
wskazanymi w pkt. 7 Regulaminu, wykonać dokumentację fotograficzną w przypadku 
prac plastycznych i wysłać prace w wersji elektronicznej  (np.  w formie pliku, skanu 
lub zdjęcia pracy) na adres mailowy Organizatora KonkursFundacja@orange.com  

c. celem usprawnienia procesu oceny prac oraz  identyfikacji prac ze zgłaszającymi je 
szkołami, pliki elektroniczne z pracami powinny zostać opisane Nickiem szkoły: 
najlepiej skrótem nazwy szkoły i nazwą miejscowości, w której zlokalizowana jest 
szkoła (pierwszy człon nazwy) oraz liczbą - każdej pracy należy nadać numer - liczbę 
kolejno od 1 do 10  (drugi człon nazwy)  np. 1LOPacanów1 , 1LOPacanów2, etc. 
Prosimy o nieopisywanie plików nazwiskami uczniów. 

d. pliki elektroniczne powinny być przygotowane w formacie Pdf, JPG, Gif; łączna 
wielkość wszystkich załączonych przez Uczestnika plików, wraz z Formularzem 
zgłoszeniowym nie może przekraczać 10 MB.  

e. jeden Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 10 prac, które wskaże jako 
najlepsze spośród prac wykonanych przez Uczniów danej szkoły. Uczestnik dokona 
wyboru  najlepszych prac na podstawie Kryteriów, wskazanych w pkt. 7 Regulaminu. 

 
5. Warunkiem  przyjęcia prac do Konkursu i udziału szkoły w Konkursie jest: 

 
a. przesłanie przez Uczestnika Konkursu w terminie od 23 maja do 6 czerwca 2017 

godz. 14:59 wraz z pracami uczniów skanu wypełnionego i podpisanego Formularza 
zgłoszeniowego Uczestnika  Konkursu z danymi kontaktowymi szkoły i osoby 
odpowiedzialnej za udział szkoły w Konkursie, a także zawierającego  poświadczenia 
oraz zgody, o których mowa w ust. b) poniżej zgodnie z treścią Formularza 
zgłoszeniowego, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.  
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b. Pozyskanie przez Uczestnika Konkursu pisemnych zgód Rodziców/Opiekunów 
prawnych uczniów lub  pozyskaniu  pisemnych zgód uczniów1, których prace szkoła 
zgłosi do Konkursu, w tym: 

i. pozyskanie zgody na udział ucznia w Konkursie „Story Waszej Szkoły”, 
organizowanym przez Fundację Orange na zasadach określonych w 
Regulaminie, 

ii. pozyskanie zgody na publikację online autorskiej pracy ucznia na potrzeby 
realizacji Konkursu „Story Waszej Szkoły” oraz na wykorzystywanie pracy 
przez Organizatora Konkursu w celach informacyjnych dotyczących  
Konkursu, przy zastrzeżeniu, że praca ucznia  będzie oznakowana nazwą 
szkoły, do której uczęszcza uczeń 

 
Osoba odpowiedzialna za udział szkoły w Konkursie w imieniu Uczestnika Konkursu 
poświadcza pozyskanie zgód określonych w pkt. 5 ust. b), i-ii) na Formularzu 
zgłoszeniowym, stanowiącym Załącznik nr 1  do Regulaminu. 

 
 

6. Wyłonienie Zwycięzców, spośród szkół, które nadeślą prace zgodnie z Regulaminem 
Konkursu odbędzie się w dwóch etapach: 

a. I etap-  w terminie od 23 maja do 6 czerwca 2017 - Komisja Konkursowa zgodnie z 
Kryteriami oceny wskazanymi w pkt. 7 poniżej wybierze 10 najlepszych  prac, spośród 
wszystkich prac zgłoszonych przez Uczestników, zgodnie z Regulaminem Konkursu. 

b. II etap-  w terminie od 6 czerwca do 12 czerwca godz. 14:59  - 10 prac wybranych 
przez Komisję Konkursową zostanie opublikowanych na profilu Organizatora w 
serwisie Facebook.com i zostanie poddanych głosowaniu użytkowników portalu 
Facebook, przy czym oddanie głosu odbywa się  poprzez „polajkowanie” pracy i 
głosować mogą indywidualni Użytkownicy serwisu Facebook.com  (osoby fizyczne) 
oraz FanPage. 

i. szkoła zgłaszająca pracę, która uzyska największą liczbę głosów (lajków) 
przed upływem zakończenia głosowania (12 czerwca, godzina 14.59), 
wygrywa Nagrodę główną w postaci Obrazu z grafiką o formacie 3m x2m 
autorstwa Krystiana Ścigalskiego (Why-Duck)  oraz   PlayStation 4 o wartości 
1500 zł brutto, słownie: tysiąc pięćset złotych brutto (z podatkiem VAT) 

ii.  szkoły, których prace w wyniku głosowania uplasują się na kolejnych 9 
miejscach (miejsca od 2 do 10)  otrzymują Nagrody wyróżnienia – mini dron, 
o wartości 200 zł brutto, słownie: dwieście złotych brutto (z podatkiem VAT.) 

 
7. Prace zgłoszone do Konkursu będą oceniane zgodnie z poniższymi Kryteriami oceny: 

 
a. zgodność pracy z tematem Konkursu, zgodnie z pkt.3 , ust. a)  Regulaminu, 
b. innowacyjność w przygotowaniu pracy,    
c. estetyka i walory artystyczne pracy. 

 
8. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na informowanie przez Organizatora o ich udziale w 

Konkursie, a także na wykorzystywanie przesłanych prac do celów informacyjno-
promocyjnych Fundacji Orange. 

 

                                                           
1
 W sytuacji gdy szkoła zgłasza w Konkursie prace ucznia, który nie ukończył 18 lat,  pisemne zgody wymagane 

Regulaminem wyraża  Rodzic/ Opiekun prawny ucznia, w sytuacji szkoła zgłasza w Konkursie pracę ucznia, który 
ukończył 18 lat,  pisemne zgody wymagane Regulaminem  uczeń wyraża samodzielnie.  



 

3 
 

9. Wysłanie prac wraz z Formularzem zgłoszeniowym  przez Uczestnika Konkursu jest 
równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu przez Uczestnika i przystąpieniem do 
Konkursu.  

 
10. Wyniki Konkursu z Listą Zwycięzców zostaną ogłoszone na profilu  Organizatora w serwisie 

Facebook.com oraz na stronach Fundacji Orange www.fundacja.orange.pl, nie później niż 15 
czerwca 2017r.   

 
11. Nagrody przesłane zostaną przez Organizatora Konkursu pocztą bądź kurierem na adres 

Uczestnika, wskazany w Formularzu zgłoszeniowym, do dnia 30 czerwca 2017. Koszt przesyłki 
pokrywa Organizator Konkursu.  
 

12.  Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany Regulaminu Konkursu, poprzez zamieszczenie 
stosownej informacji na stronie internetowej www.fundacja.orange.pl  
 

13. Aktualne informacje na temat Konkursu dostępne są  na stronie www.fundacja.orange.pl 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 
 

Formularz zgłoszeniowy Uczestnika Konkursu 
„Story Waszej Szkoły” 

 
 

  
................................................................................................. 
 
................................................................................................. 
 
……………………………………………………………………………………………… 
nazwa i adres szkoły - Uczestnika Konkursu /pieczęć szkoły 
 
……………………………………………………………………………………………… 
Nick  Uczestnika- skrót nazwy szkoły i nazwa miejscowości np. 1LOPacanów, wykorzystany do opisu  
nadesłanych przez szkołę prac   
 
................................................................................................. 
adres e- mail i telefon kontaktowy 
 
................................................................................................. 
imię i nazwisko pracownika szkoły odpowiedzialnego za udział szkoły w Konkursie 
 
Liczba łącznie  zgłaszanych prac do konkursu:…………… 
 
 
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż 
administratorem Pani/Pana dobrowolnie podanych danych osobowych jest Fundacja Orange, z siedzibą w 
Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160. Dane osobowe podane  na niniejszym Formularzu, niezbędne 
do rejestracji Uczestnika do Konkursu „Story Waszej Szkoły” będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu, 
zgodnie z Regulaminem Konkursu. Dane osobowe nie będą udostępniane, z wyjątkiem podmiotów 
upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych 
oraz ich poprawiania.  
 
Prosimy o zaznaczenie zgód i oświadczeń poprzez znak „krzyżyk” 
□  Oświadczam, że jestem pracownikiem szkoły i zostałem upoważniony do reprezentowania szkoły w 
sprawach dotyczących uczestnictwa szkoły w Konkursie „Story Waszej Szkoły” i w imieniu szkoły akceptuję 
Regulamin Konkursu 
 
□  W imieniu Uczestnika Konkursu „Story Waszej Szkoły” i swoim, wyrażam zgodę na przesyłanie drogą mailową 
na adres wskazany powyżej informacji dotyczących Konkursu i działań edukacyjno- społecznych Fundacji 
Orange 
 
□ W imieniu szkoły oświadczam, że szkoła jako Uczestnik Konkursu „Story Waszej Szkoły” pozyskała wszystkie 
wymagane Regulaminem i przepisami prawa zgody Rodziców/ Opiekunów prawnych uczniów i zgody uczniów, 
których prace Szkoła zgłosiła do Konkursu  
 
 
…………………………………………….. 
 data,  czytelny podpis pracownika, odpowiedzialnego za udział szkoły w Konkursie 

 

 
 


