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REGULAMIN KONKURSU 

 

JAK KORONAWIRUS ZMIENIŁ MOJE ŻYCIE? 
 

 
I. ORGANIZATOR  
1. Organizatorem konkursu jest Elżbieta Łukacijewska Poseł do Parlamentu Europejskiego  
2. Organizatorem technicznym jest: 
Biuro Poselskie Elżbiety Łukacijewskiej Poseł do Parlamentu Europejskiego  
ul. Rynek 18, 38-500 Sanok  
tel. 13 4646850 
 email: kasia@lukacijewska.pl, ewa@lukacijewska.pl 
 
II. CELE KONKURSU  
1. Poznanie problemów z jakimi musieli się zderzyć młodzi ludzie poprzez wprowadzenie 
stanu pandemii Covid 19 
2. Nawiązanie współpracy z  podkarpackimi szkołami średnimi, które zostaną zaproszone do 
udziału w projekcie  
 
III. TEMATYKA KONKURSU 
1. Przygotowanie pracy konkursowej w formie eseju będącego odpowiedzią na poniższe 
pytanie „Jak koronowirus zmienił moje życie?”  
 
IV. UCZESTNICY 
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich z terenu województwa 
podkarpackiego  
 
V. TERMIN KONKURSU I FORMA PRZEKAZANIA PRAC  
1. Konkurs trwa w terminie od 20 marca 2021 do 21 czerwca 2021 roku  
2. Pracę w formacie pdf lub zeskanowanego dokumentu należy przesłać do dnia 21 czerwca 
do godz. 23:59 na adres e-mail: kasia@lukacijewska.pl lub ewa@lukacijewska.pl  
3. Prace nadesłane po w/w terminie nie będą podlegać ocenie jury 
4. W tytule e-maila należy wpisać „Konkurs Jak koronowirus zmienił moje życie?” 
5. Do pracy należy dołączyć wypełniony i czytelnie podpisany formularz zgłoszeniowy 
będący załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu. 
6. Potwierdzeniem odbioru wiadomości e-mail jest odesłanie potwierdzenia odbioru 
wiadomości - w przypadku braku otrzymania e-maila potwierdzającego dostarczenie 
wiadomości - uczestnik proszony jest o niezwłoczny kontakt z biurem Poseł Elżbiety 
Łukacijewskiej pod numerem telefonu 13 4646850 
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VI. OCENA PRAC  
1. Oceny prac dokona 3 osobowe Jury powołane przez organizatora konkursu. Prace będą 
oceniane systemem punktowym od 1 do 10 pkt. 
2. Zwycięzcą konkursu zostanie uczestnik, który zgromadzi największą liczbę punktów  
 
VII. KRYTERIA OCENY 
1. Zgodność tematyki (0-2 pkt) 
2. Wykorzystanie własnych doświadczeń i przemyśleń (0-2 pkt) 
3. Walory literackie (0-2 pkt) 
4. Oryginalność ujęcia prezentowanych treści (0-2 pkt) 
5. Poprawność językowa (o-2 pkt) 
 
VIII. NAGRODY 
1. Organizator konkursu dla 3 najlepszych prac przygotował zestawy sprzętu grającego JBL 
(w skład zestawu wchodzą głośniki: JBL Go 2 i JBL Clip 3 oraz słuchawki JBL Tune 110 i JBL 
Tune 500) 
 
IX. OGŁOSZENIE WYNIKÓW 
1. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż do dnia 1 lipca 2021 roku.  
2. Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej www.lukacijewska.pl oraz 
na fanpagu Poseł Elżbiety Łukacijewskiej  
 
X. KLAUZULE DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRAW AUTORSKICH 
1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w konkursie oraz ich 
przedstawicieli ustawowych wyrażających zgodę na udział pozostającego pod ich władzą 
rodzicielską nieletniego biorącego udział w konkursie jest Elżbieta Łukacijewska Poseł do 
Parlamentu Europejskiego, Biuro Poselskie Elżbiety Łukacijewskiej Poseł do Parlamentu 
Europejskiego, ul. Rynek 18, 38-500 Sanok, tel. 13 4646850 – organizator konkursu. 
2. Dane osobowe uczestników konkursu oraz ich przedstawicieli ustawowych wyrażających 
zgodę na udział pozostającego pod ich władzą rodzicielską nieletniego biorącego udział w 
konkursie  przetwarzane będą wyłącznie w związku z udziałem w konkursie, nie będą 
udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych 
przepisami prawa oraz Regulaminem Konkurus, ich podanie jest dobrowolne, ale 
równocześnie jest warunkiem udziału w konkursie, nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu, a administrator nie będzie 
przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego. 
3. Nadesłanie pracy wraz z poprawnie wypełnionym zgłoszeniem konkursowym oznacza  
akceptację warunków konkursu oraz zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia 
i nazwiska uczestnika, w związku z udziałem w konkursie (w ogłoszeniach, zapowiedziach, 
informacjach o konkursie i jego wynikach). 
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4. Nadesłanie pracy konkursowej wraz z poprawnie wypełnionym zgłoszeniem 
konkursowym jest równoznaczne z przeniesieniem przez uczestnika konkursu lub 
odpowiednio jego przedstawicieli ustawowych nieograniczonych w czasie majątkowych 
praw autorskich do nadesłanego utworu na rzecz organizatora konkursu oraz uprawnia 
organizatora konkursu do bezpłatnego korzystania z utworu na następujących polach 
eksploatacji: 

1) publikacja i nieograniczone w czasie udostępnienie utworu na ogólnodostępnych 
stronach internetowych administrowanych przez organizatora konkursu, 
2) publikacja i nieograniczone w czasie udostępnienie utworu na ogólnodostępnych 
kontach administrowanych przez organizatora na portalach Facebook.com oraz 
Instagram.com. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1  
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
JAK KORONAWIRUS ZMIENIŁ MOJE ŻYCIE 

 
1. IMIĘ  
 
2. NAZWISKO 
 
3. NUMER TELEFONU 
 
4. ADRES E-MAIL 
 
5. TYTUŁ PRACY KONKURSOWEJ  
 
6. ADRES ZAMIESZKANIA UCZESTNIKA 
 
7. NAZWA I ADRES SZKOŁY DO KTÓREJ UCZĘSZCZA UCZESTNIK 

 
8. IMIĘ I INAZWISKO WRAZ Z NUMEREM KONTAKTOWYM RODZICA LUB OPIEKUNA 
PRAWNEGO UCZESTNIKA KONKURSU * 
 
 
ZGODA NA BEZPŁATNĄ PUBLIKACJĘ PRACY  

RODO 
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem KONKURSU PT. „JAK KORONOWIRUS ZMIENIŁ MOJE ŻYCIE?” i akceptuję jego warunki. Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej 
wiadomości mojego imienia i nazwiska, w związku z udziałem w konkursie (w ogłoszeniach, zapowiedziach, informacjach o konkurs ie i jego wynikach). 
  
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu - Elżbieta Łukacijewska Poseł do Parlamentu Europejskiego, Biuro Poselskie Elżbiety 
Łukacijewskiej Poseł do Parlamentu Europejskiego, ul. Rynek 18, 38-500 Sanok, tel. 13 4646850w związku z udziałem w wyżej wskazanym Konkursie. 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 
oświadczam, że zostałam (em) poinformowana(y), że: 
1) administratorem moich danych osobowych jest Elżbieta Łukacijewska Poseł do Parlamentu Europejskiego Biuro Poselskie Elżbiety Łukacijewskiej Poseł do Parlamentu 

Europejskiego, ul. Rynek 18, 38-500 Sanok, tel. 13 46468507 
2) dane osobowe przetwarzane będą w związku z udziałem w KONKURSIE PT. „JAK KORONOWIRUS ZMIENIŁ MOJE ŻYCIE?” i przechowywane będą przez okres niezbędny w związku 

z organizacją i przebiegiem wyżej wskazanego konkursu,  
3) dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa oraz Regulaminem Konkursu, 
4) mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody 
5) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale równocześnie jest warunkiem udziału w konkursie  
7) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu 
8) administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego 
 

……………………………………………………………             ……………………………………………………………… 

                               (czytelny podpis Uczestnika konkursu)                               (czytelny podpis opiekuna prawnego) 
 
………………………………………………………, ……………………………………………. 
          (miejscowość)                                                 (data) 
 
 Podpis opiekuna prawnego jest wymagany, gdy Uczestnik nie osiągnął pełnoletniości 
* Dane kontaktowe rodzica/opiekuna prawnego podają niepełnoletni uczestnicy konkursu 
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