
 
 

 
 
Regulamin Konkursu  
Ogólnopolski Przegląd Młodzieżowej Reklamy Społecznej 
 
 

1. Cel Konkursu:  

• Kształtowanie kompetencji artystycznych oraz kompetencji ekspresji 
kulturalnej młodych ludzi poprzez wypowiedź za pomocą reklamy społecznej. 

• Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich wśród młodzieży. 

• Poznanie problemów i fascynacji młodego pokolenia przez środowisko 
oświaty. 

• Realizacja podstawy programowej kształcenia w zawodzie – Stosowanie 
technik wytwarzania elementów przekazu reklamowego (PGF.07.4.) oraz 
PGF.07.5. Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi (PGF.07.5.). 

• Promocja miasta Wrocławia. 

• Promocja Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu. 

• Promocja zawodu technik reklamy. 

• Uwrażliwienie młodych ludzi na problemy społeczne. 

• Promowanie reklamy społecznej jako formy wypowiedzi młodego pokolenia na 
istotne dla niego tematy społeczne. 

• Nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń między szkołami kształcącymi  
w zawodzie technik reklamy. 

• Prezentacja uzdolnionej młodzieży uczącej się w zawodzie technik reklamy.  
 
 

2. Organizator Konkursu: 
Organizatorem konkursu jest Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie we 
Wrocławiu. 
 

3. Zasady konkursu: 

• Konkurs przeznaczony jest dla uczniów techników, kształcących się  
w zawodzie technik reklamy. 

• Uczestnicy konkursu wykonają projekt reklamy społecznej dotyczącej 
problemów i spraw twojego pokolenia na temat 
 „My i nasze sprawy” w wybranej kategorii:  
– plakat reklamowy; 
– spot reklamy radiowej; 
– film reklamowy. 



• Do konkursu można zgłaszać prace indywidualne oraz zespołowe. 

• Uczestnicy mogą zgłosić po jednej pracy do każdej kategorii. 

• Plakat reklamowy ma być w formacie B1, rozdzielczości 300 ppi, tryb koloru 
CMYK nagrany na płytę. 

• Spot reklamy radiowej należy nagrać na płytę DVD w formacie MP3, 
maksymalna długość nagrania - 3 minuty. 

• Film reklamowy należy nagrać ́na płytę ̨DVD w formacie MP4 (dźwięk i obraz), 
maksymalna długość nagrania - 3 minuty. 

• Prace nagrane na płytę mają być opatrzone godłem, niepozwalającym na 
identyfikację autora. 

• Do przesłanej pracy muszą zostać ́dołączone: metryczka wraz ze zgodą 
pełnoletniego ucznia lub rodziców niepełnoletniego ucznia na wzięcie przez 
niego udziału w konkursie (załącznik nr 1) oraz oświadczenia o przeniesieniu 
praw autorskich w konkursie (załącznik nr 2). Załączniki muszą być opatrzone 
tym samym godłem, co prace nagrane na płytę. 

• Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2023 r. podczas uroczystej gali, 
na której zostaną ̨zaprezentowane prace laureatów. Organizator zastrzega 
sobie prawo do odwołania gali, jeżeli sytuacja pandemiczna związana z 
wirusem covid-19 nie zezwoli na organizację imprezy masowej. 

• Informacja o laureatach zostanie przesłana pocztą elektroniczną na adres 
szkoły laureata. 

• Przesłane prace nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane.  

4.  Termin nadsyłania prac:  

Prace konkursowe należy nadesłać ́na adres szkoły do 31 stycznia 2022 r. (decyduje 
data wpłynięcia pracy do sekretariatu szkoły, a nie data stempla pocztowego).  

Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Skwierzyńska 1-7, 
 53-521 Wrocław. 
Z dopiskiem: Przegląd Młodzieżowej Reklamy Społecznej. 

 

5.   Kryteria oceny i nagrody: 

• Nagrody przyznane zostaną ̨od I do III miejsca w trzech kategoriach: 
- plakat,  
- spot radiowy,  
- film reklamowy. 

• Komisja może przyznać ́nagrody ex aequo oraz wyróżnienia. 

• Komisja Konkursowa ocenia dobór środków wyrazu, trafność i oryginalność 
przedstawienia tematyki konkursu, walory artystyczne pracy oraz przekaz 
(wizualny w wypadku plakatu, audio w wypadku reklamy radiowej oraz 
audiowizualny w wypadku filmu). 

• W skład komisji konkursowej będą wchodzić nauczyciele przedmiotów 
zawodowych Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu 



mogą też wchodzić przedstawiciele wyższych uczelni, mediów, agencji 
reklamowych oraz instytucji kultury.  

• Na laureatów czekają ̨dyplomy oraz nagrody rzeczowe (tablety graficzne, bony 
do Salonów EMPIK, oraz książki o tematyce reklamowej oraz graficznej).  

6. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-

Curie we Wrocławiu. 

Z administratorem danych można skontaktować poprzez: 

a. adres do korespondencji: ul. Skwierzyńska 1-7, 53-521 Wrocław, 

b. numer telefonu: 71 79 86 901 
 
c. adres e-mail: przeglad@t15.wroclaw.pl 

2. Kontakt do inspektora ochrony danych: inspektor@coreconsulting.pl,  

ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań. 

 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych: 

a. Dane osobowe podane przez uczestnika podczas zgłoszenia lub później w trakcie 

trwania konkursu przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym, jakim jest organizacja i przeprowadzenie konkursu oraz ogłoszenie jego 

wyników, a także publikacja informacji o laureatach konkursu oraz ich prac na stronie 

internetowej Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. W tym przypadku 

podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do spełnienia powyższego celu. 

Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.  

b. Wizerunek i dane osobowe uczestnika konkursu, tj. imię, nazwisko, wiek/klasa, nazwa 

szkoły i osiągnięcie zostaną upublicznione w celu promowania i informowania o działalności 

organizatora konkursu na podstawie: 

• wyrażonej zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  Wyrażenie zgody jest   

dobrowolne, a jej  brak  jest  równoznaczny  z  niepublikowaniem  danych  osobowych  

 w  przestrzeni  publicznej i nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji 

• prawnie uzasadnionego interesu  realizowanego  przez  Administratora  danych,  jaki  

określony  jest w pkt. 3 b, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W tym przypadku dane osobowe, 

mailto:inspektor@coreconsulting.pl


w szczególności wizerunek rozpowszechniane będą na podstawie art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy  

z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych „Zezwolenia nie wymaga 

rozpowszechnianie wizerunku (…) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak 

zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza”. ( Dz. 2019 poz. 1231) 

4. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania 

na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem 

danych, w szczególności podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy 

itp.), podmioty świadczące usługi doręczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

(Epuap itp.), podmioty zapewniające wsparcie techniczne dla użytkowanych systemów 

informatycznych oraz firma zapewniająca hosting strony internetowej. 

Ponadto dane  osobowe  będą  udostępniane  w  szczególności w  serwisach  

społecznościowych. W powyższym przypadku szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania 

danych osobowych znajdą Państwo w politykach prywatności tych portali. 

5. Dane osobowe uczestników konkursu zawarte w zgłoszeniu będą  przetwarzane  

przez  okres  niezbędny do realizacji celu określonym w pkt. 3, a po tym czasie w celach 

archiwalnych,  zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest 

 w sekretariacie szkoły. 

W przypadku danych określonych w pkt. 3 lit. b dane będą przetwarzane do momentu 

ustania określonego tam celu przetwarzania lub do momentu cofnięcia zgody. 

6. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu prawo żądania od 

Administratora: 

a. dostępu do swoich danych; 

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d. usunięcia danych osobowych; 

e. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

f. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania; 

g. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00). 

7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 

będą profilowane. 

 



7. Uwagi Końcowe: 

• Zgłoszona praca konkursowa winna być wynikiem pracy twórczej i nie 

naruszać autorskich praw osobistych lub majątkowych osób trzecich.  

• W konkursie nie zostaną ocenione prace, w których podano niekompletne 

informacje lub które wpłynęły do Organizatora po terminie  

(tj. po 31.01 2023 r.).  

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pracy, które 

nastąpiły z przyczyn od niego niezależnych.  

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do niego 

na skutek okoliczności niezależnych od niego.  

• Nadzór na prawidłowością przebiegu konkursu sprawować będzie Komisja 

Konkursowa.  

• Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.  

• Organizator zastrzega sobie prawo podania do publicznej wiadomości danych 

osobowych uczniów nagrodzonych w konkursie.  

• Organizator zastrzega, że nie zwraca nadesłanych prac.   

• Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie koszty uczestnictwa w konkursie 

(koszt przesłania prac). 

• Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji przysłanych prac. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu. 

Wszelkie zmiany oraz informacje dot. konkursu publikowane będą na stronie 

internetowej Organizatora. 

• Kwestie sporne, nieobjęte regulaminem lub wymagające dodatkowych 

interpretacji, rozstrzyga Organizator. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Załącznik nr 1 

                                   do Regulaminu 

 

metryczka 

Imię i nazwisko uczestnika (-ków)  

Imię i nazwisko opiekuna1  

Nazwa szkoły  

Adres szkoły  

Adres mailowy szkoły  

Adres do korespondencji szkoły  

Tytuł wykonywanej pracy  

Kategoria pracy (plakat, film, spot radiowy)  

Zgoda rodzica/ pełnoletniego ucznia Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w 
konkursie2 

                                      podpis rodzica: 

                                             

……………………………………... 

Podpis uczestnika/ uczestników 

………………………………………….. 

 
1 Nie dotyczy pełnoletniego ucznia 
2 Nie dotyczy pełnoletniego ucznia 
 
 

 
 
 
 



 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Załącznik nr 2 
OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH W RAMACH KONKURSU 

„Ogólnopolski Przegląd Młodzieżowej Reklamy Społecznej” 

 
W związku z udziałem w konkursie  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                        
zwanej dalej „Pracą Konkursową” 
           (tytuł pracy konkursowej)                                                        

 wykonanej przez :  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwanego dalej „Autorem”2 

                                                                         (imię i nazwisko uczestnika/ uczestników) 

niniejszym (działając w imieniu Autora2) oświadczam co następuje: 
1. Auto, na mocy niniejszego oświadczenia, przenosi na Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu  

ul. Skwierzyńska 1-7, 53-521 Wrocław (dalej jako „Organizator”) pełne i nieograniczone autorskie prawa 

majątkowe do rozporządzania i korzystania z pracy Konkursowej oraz praw zależnych do niej, na wszelkich polach 
eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez 
ograniczeń czasowych i terytorialnych, a w szczególności na następujących polach eksploatacji: 

1) prawa do publicznego prezentowania pracy konkursowej, w szczególności jako elementu wystaw, ekspozycji 

wszelkiego rodzaju, w szczególności do prezentowania pracy wraz z innymi utworami, jako elementu dowolnych 

wystaw, zarówno w siedzibie Organizatora jak i poza siedziba, tak w kraju jak i za granicą,  

2) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania pracy konkursowej, w 

postaci oryginalnej planszy, jak i wszelkich wykonanych kopii, utrwaleń, zwielokrotnień, w tym w postaci 

cyfrowego zapisu, zarówno poprzez umieszczanie dzieła jako produktu multimedialnego na nośnikach 

materialnych (w szczególności pamięć USB, CD, DVD, czy poprzez wprowadzanie do pamięci komputera), jak 

również poprzez udostępnianie pracy Konkursowej jako produktu multimedialnego w sieciach 

teleinformatycznych (w szczególności poprzez umieszczenie dzieła na serwerze, jednostkach roboczych, w sieci 

Internet, Intranet, w sieci komputerowej, czy pamięci RAM); 

3) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania pracy Konkursowej w 

postaci materialnych nośników, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną czy zapisu magnetycznego; 

4) prawa do rozpowszechniania pracy konkursowej zarówno w oryginale jak i wszelkich jego utrwaleń, 

zwielokrotnień i kopii, w formie materialnych nośników, jaki i w postaci cyfrowej, przez publiczne wystawienie, 

wyświetlanie, odtwarzanie, publiczne udostępnianie, czy elektroniczne komunikowanie dzieła publiczności 

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

5) prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których projekt utrwalono przez wprowadzenie do obrotu, 

udzielenie licencji, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy, zarówno w formie materialnych 

nośników dzieł, jak i jego cyfrowej postaci. 

2. Autor udziela Organizatorowi wyłącznego prawa do rozporządzania i korzystania z pracy konkursowej,  

w szczególności do dokonywania streszczeń, przeróbek i adaptacji pracy Konkursowej bez uszczerbku dla prawa  

do pracy konkursowej w wersji utworu pierwotnego (prawa zależne). 

3. Autorowi nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z pracy konkursowej na poszczególnych polach 

eksploatacji, o których mowa w ust. 1. 

4. Autor oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej. 

 
………………………, dnia ……………………….   …………………………………………………………………………… 

         ……………………………………………………………………………….. 
(miejscowość)      (czytelny podpis autora /opiekuna dziecka2) 

 



 


