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ZATWIERDZONO 

postanowieniem nr 2019/09/19-01 

z dn. 19 września 2019 r. 
przez Europejską Fundację Praw Człowieka 

i dyrektora Mirosława Suckiela 

 

 

EUROPEJSKA FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA 

REGULAMIN KONKURSU „SZTUKA PIŁKI NOŻNEJ” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin konkursu artystycznego „Sztuka piłki nożnej” (dalej - Konkurs), który jest 

skierowany do młodzieży szkolnej, określa ogólne jego zasady, organizację i ocenę. 

2. Organizatorem konkursu jest Europejska Fundacja Praw Człowieka (dalej - Organizator). 

3. Konkurs jest częścią organizowanego na całym świecie tygodnia „Football People” w ramach 

inicjatywy „Fare Network”. 

4. Regulamin Konkursu znajduje się na stronie internetowej Organizatora (http://lt.efhr.eu). 

5. Informacja na temat Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora, a 

także na Facebooku (https://www.facebook.com/EFHR.lt/) i w prasie. 

6. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

II. CEL KONKURSU I TEMATYKA 

7. Tematem Konkursu jest piłka nożna jako narzędzie promujące prawa człowieka. 

8. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do wyrażenia swoich pomysłów na temat piłki 

nożnej jako narzędzia promującego prawa człowieka (dotyczących m.in. płci, przynależności 

narodowej lub etnicznej, tolerancji i różnorodności), a także rozwijanie wśród uczniów 

wartości, zdolności twórczych i umiejętności wyrażania siebie. 

III. UCZESTNICY 

9. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 5-10 szkół miasta Wilna.  

IV. WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC 

10.  Zgłoszenia konkursowe powinny być: 

10.1.  Zgodne z tematyką Konkursu, 

http://lt.efhr.eu/
https://www.facebook.com/EFHR.lt/
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10.2.  Wykonane na kartce formatu A3, 

10.3.  Wykonane przy użyciu farb, flamastrów, długopisów, ołówków, tempery, węgla lub 

innych materiałów plastycznych - prace mogą także zawierać elementy z materiałów 

dodatkowych, np. nici, słomy, wełny, liści, drewna itp., 

10.4.  Estetyczne oraz przystosowane do wystawy, 

10.5.  Pozbawione nielegalnych lub szkodliwych informacji, które podżegają do nienawiści, 

sporów, rasizmu lub ksenofobii. 

11.  Na odwrocie pracy plastycznej powinny zostać zamieszczone następujące informacje: 

11.1.  Nazwa placówki oświatowej; 

11.2.  Imię i nazwisko autora, wiek, e-mail i numer telefonu, adres szkoły, miejsce 

zamieszkania;  

11.3.  Imię i nazwisko oraz informacje kontaktowe dyrektora lub nauczyciela 

prowadzącego.  

12.  Jeżeli informacje zawarte w pkt. 11 nie zostaną zamieszczone na odwrocie, praca nie będzie 

oceniana i eksponowana. 

13.  Jedna osoba może zgłosić na Konkurs tylko jedną pracę. 

14.  Prace powinny być wykonane przez autora i nigdzie dotąd niepublikowane. 

15.  Prace zbiorowe nie będą podlegać ocenie. 

 

 

V. TERMIN NADSYŁANIA PRAC 

15.  Prace powinny zostać być dostarczone osobiście albo przysłane do dnia 18 października 

2019 r. na adres: Europejska Fundacja Praw Człowieka, J. Dobkevičiaus g. 6, Vilnius LT-

02189. 

VI. WARUNKI ORGANIZACJI KONKURSU 

16.  Placówki oświatowe, uczestniczące w Konkursie, powinny wysłać formularz zgłoszeniowy 

uczestnika (załącznik nr 1) do dnia 18 października 2019 r. na adres info@efhr.eu z dopiskiem 

„SZTUKA PIŁKI NOŻNEJ”. 

17.  Ocena prac będzie odbywać się w dniach 21-23 października 2019 r.  

18.  Zdjęcia wszystkich prac uczestniczących w Konkursie znajdą się na stronie internetowej oraz 

na Facebooku Organizatora.  

19.  Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają zaświadczenie-podziękowanie o udziale w 

Konkursie. 

VII. OCENA PRAC I NAGRODY 

mailto:info@efhr.eu
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20.  Na kryterium oceny składają się:  

20.1.  Świadomość i ukazanie tematu pracy, 

20.2.  Oryginalność pomysłu,  

20.3.  Wygląd estetyczny, 

20.4.  Kreatywność. 

21.  Prace oceniane będą przez specjalną komisję złożoną z przedstawicieli Organizatora 

Konkursu i jego Partnerów.  

22.  Komisja wybierze 3 najlepsze prace, których autorzy zostaną nagrodzeni dyplomami i 

specjalnymi nagrodami. 

23.  Organizatorzy Konkursu zastrzegają prawo przyznania dodatkowych nominacji i nagród. 

24.  Otwarcie wystawy prac konkursowych i nagrodzenie laureatów obędzie się 24 października 

2019 r. Uczestnicy zostaną dodatkowo poinformowani o miejscu i czasie ceremonii.  

25.  Prace konkursowe będą eksponowane w Gimnazjum im. Jana Pawła II przy ul. V. Druskio 

11 w Wilnie. 

26.  Prace, które nie będą spełniać kryterium Konkursu, bądź zostaną nadesłane po terminie, nie 

będą podlegać ocenie. 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

27.  Publikując prace konkursowe na Facebooku, Organizator zobowiązuje się do 

niepublikowania wrażliwych danych osobowych uczestników. Do opinii publicznej zostaną 

podane jedynie imię i szkoła uczestników. 

28.  Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

Organizatora, zgodnie z ustawodawstwem Republiki Litewskiej i Unii Europejskiej. 

Organizator będzie przechowywał otrzymane dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne 

do celów przetwarzania danych, ale nie dłużej niż 2 lata po ich otrzymaniu. 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

29.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone lub uszkodzone prace podczas 

wysyłania. 

30.  Po zakończeniu Konkursu i wystawy prace będzie można odebrać do 20 grudnia 2019 r., po 

uprzednim kontakcie z Organizatorem. Po tym terminie prace nie będą przechowywane. 

31.  Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do publikowania i  reprodukcji prac według 

własnego uznania oraz nieodpłatnie. Udział uczestników w Konkursie jest oznaką wyrażonej 

zgody na powyższe warunki. 
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32.  O możliwych zmianach zasad Konkursu, Organizator poinformuje za pośrednictwem swojej 

strony internetowej.  
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Załącznik nr 1 

 

EUROPEJSKA FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA  

KONKURSU „SZTUKA PIŁKI NOŻNEJ” 

 

 

(nazwa szkoły) 

 

Nr   Imię i nazwisko uczestnika Wiek / 

klasa 

Imię i nazwisko nauczyciela 

    

    

    

    

    

 

 

Dane osoby kontaktowej: 

 

(stanowisko, imię i nazwisko, e-mail lub numer telefonu, podpis) 


