
 

 
 

REGULAMIN KONKURSU  

„OBRAZEM I TEKSTEM KU ZROZUMIENIU”  

– Konkurs na stworzenie grafiki lub video promującego integrację osób niepełnosprawnych  

oraz przeciwdziałanie ich dyskryminacji. 

 

Konkurs jest pretekstem do wywołania dyskusji publicznej na temat  zrozumienia szeroko pojętej 

niepełnosprawności. Udział w konkursie jest otwarty dla wszystkich grup wiekowych i społecznych  

(tj. dzieci, młodzież, seniorzy, uczniowie szkół, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowych itp.). 

Udział w konkursie polega na stworzeniu pracy graficznej nawiązującej do promocji otwartości  

i zrozumienia niepełnosprawności, stanowiącej połączenie obrazu i tekstu lub krótkiego filmu video. 

 

§ 1 

1. Konkurs organizowany jest przez Fundację „Nasza Fundacja”, z siedzibą w Jeleniej Górze,  

ulica Bankowa 15/1.  

2. Konkurs dofinansowany przez Miasto Jelenia Góra. 

3. Partnerami projektu są: 

•  Galeria Otwarta Papiernia,  

• Urząd Miasta Jelenia Góra, 

• BWA w Jeleniej Górze, 

• Środowiskowy Dom Samopomocy w Jeleniej Górze, 

• Zespół Szkół Technicznych "Mechanik", 

• MOPS w Jeleniej Górze.  

§ 2 

Celem konkursu jest: 

1) propagowanie postawy i otwartości na „inność”, w szczególności  niepełnosprawność; 

2)       eliminowanie negatywnych stereotypów osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami 

psychicznymi; 

3)       zwiększanie wrażliwości na drugiego człowieka w społeczeństwie; 

4)       poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez wyrabianie w społeczeństwie postawy 

zrozumienia i akceptacji, a nie współczucia i litości.   

5)       integracja środowiska lokalnego, w tym organizacji działających na rzecz  osób  

z niepełnosprawnościami ;  

6)       rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni, 

 

§ 3 

1. Przedmiotem konkursu są prace graficzne lub krótkie video, których tematyka powinna nawiązywać do 

promocji  integracji osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania ich dyskryminacji oraz zrozumienia 

„inności” (w sensie różnych typów niepełnosprawności fizycznej i  zaburzeń psychicznych). 

 

§ 4 

1. Udział w konkursie polega na stworzeniu pracy graficznej nawiązującej do promocji otwartości  

i zrozumienia niepełnosprawności, stanowiącej połączenie obrazu i tekstu lub krótkiego filmu video. 



 

 
 

2. Prace mogą zostać wykonane w różnorodnych formach (plakat, mem, grafika, kolaż, zdjęcie, obraz, 

komiks) i dowolnych technikach graficznych, z wykorzystaniem dowolnej formy tekstu (sentencja, 

motto, hasło, dialog, cytat, żart, itp.).  

3. Pracą może być film wideo. Czas trawania nagrania maximum 60 sekund. Zapisany w popularnym 

formacie (wav,avi, mp4)   

4. W przypadku wykorzystania w swojej pracy cudzego utworu, tj. w szczególności zdjęcia lub obrazu, 

którego autorem nie jest autor pracy konkursowej, należy umieścić na pracy imię i nazwisko jego 

twórcy lub źródło jego pozyskania (np. adres strony internetowej).  

5. Praca konkursowa powinna zostać nadesłana w formie pliku zapisanego w odpowiednim formacie (jpg, 

png), zachowując proporcje formatu A4 oraz w dobrej rozdzielczości (minimum 300 dpi, można 

dołączyć plik w tzw. „krzywych”). Prace laureatów zostaną wydrukowane i pokazane na wystawie. 

6. Udział w konkursie jest otwarty dla wszystkich grup wiekowych i społecznych (tj. dzieci, młodzież, 

seniorzy, uczniowie szkół, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowych itp.). 

7. Pracę  należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: konkurs@sdsjg.pl  

W treści maila należy zamieścić następujące dane: 

1) imię i nazwisko autora pracy, 

2) wiek autora 

3) numer telefonu, 

4) adres mailowy, 

 

8. Dodatkowo należy wydrukować, podpisać i załączyć w mailu zgłoszeniowym, w formie zdjęcia lub 

skanu: 

1)    w przypadku osoby niepełnoletniej:  

a) zgody rodziców na prezentowanie i rozpowszechnianie prac plastycznych dzieci oraz przetwarzanie 

danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem 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 

(Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) w zakresie organizowanego konkursu  „OBRAZEM I TEKSTEM KU 

ZROZUMIENIU” – Konkurs na stworzenie grafiki lub video promującego integrację osób 

niepełnosprawnych (załącznik nr 1 do regulaminu); 

b) oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (załącznik nr 2 do regulaminu), 

2) w przypadku osoby pełnoletniej: 

a) zgody na prezentowanie i rozpowszechnianie prac plastycznych oraz przetwarzanie danych 

osobowych, zgodnie z rozporządzeniem 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 

(Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) w zakresie organizowanego konkursu  „OBRAZEM I TEKSTEM KU 

ZROZUMIENIU” – Konkurs na stworzenie grafiki lub video promującego integrację osób 

niepełnosprawnych (załącznik nr 3 do regulaminu); 

b) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (załącznik nr 2  do regulaminu). 

9. Jeden Autor może zgłosić maksymalnie 3 prace. 

10. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
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§ 5 

Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane przez stronę 

internetową organizatora konkursu: www.fundacjanaszafundacja.pl, na Facebooku Fundacja Nasza 

Fundacja oraz Facebooku Otwarta Papiernia. 

 

§ 6 

1. Prace należy przesyłać od dnia 03.09.2021 r. do dnia 10.10.2020 r. do godziny 23:59 (decyduje data 

wpływu pracy) na adres email podany w § 4 ust.4. 

2. Powołana przez organizatora Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli organizatora oraz 

organizacji partnerskich w pierwszej kolejności oceni przesłane prace pod kątem spełnienia wymogów 

formalnych określonych w niniejszym regulaminie, odrzucając prace nie spełniające tych wymogów.  

3. Wszystkie prace spełniające wymogi formalne określone w niniejszym regulaminie Komisja 

Konkursowa oceni pod kątem merytorycznym, uwzględniając m. in. stopień realizacji tematu konkursu 

(otwartość i zrozumienie niepełnosprawności), kreatywność oraz oryginalność pracy,  walory 

artystyczne oraz wybierze 75 najciekawszych prac, których autorzy uzyskają miano laureatów 

konkursu. Wyłonionych też zostanie 5 najciekawszych prac wideo. 

4. Komisja konkursowa ogłosi listę laureatów konkursu na profilu FB Fundacja Nasza Fundacja w dniu 

18.10.2020 po godzinie 17:00.   

5. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy, upominki oraz nagrodę w postaci wystawienia ich prac  

w galerii Otwarta Papiernia w Jeleniej Górze, przy ulicy Kilińskiego 11. 

Uroczysty wernisaż  odbędzie się dnia 22.10.2021 o godzinie 17.01. Następnie prace laureatów będą 

dostępne na profilach FB organizatorów oraz stronie internetowej www.naszafunadacja.pl. 

6. W razie obostrzeń epidemiologicznych wernisaż odbędzie się online za pośrednictwem Facebooka ,  

a wystawa wydrukowanych prac zostanie odroczona w czasie. 

7. Rozstrzygnięcia Komisji konkursowej są ostateczne. Nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

 

§ 7 

1. Prace laureatów zostaną umieszczone na stronie internetowej www.fundacjanaszafundacja.pl oraz 

Facebooku (jw.) 

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo wykorzystania prac uczestników konkursu edukacyjnych 

oraz ich nieodpłatnej publikacji i nieodpłatnej reprodukcji w materiałach reklamowych i publikacjach - 

we fragmentach lub w całości - z zachowaniem praw autorskich. 

3. Pliki osób, które nie zostaną laureatami zostaną usunięte. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz 

niewyłonienia laureatów. 

§ 8. 

Szczegółowych informacji w zakresie konkursu udziela: 

Rafał Biesiada 501 354 839 

 

http://www.naszafunadacja.pl/

