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REGULAMIN KONKURSU

„Różne języki - jedna Europa”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Konkurs „Różne języki - jedna Europa”, organizowany przez EUNIC Warszawa,
Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce, oraz instytucji partnerskich, w tym
Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie i Wrocławiu i EUNIC
Warszawa, współpracuj cych z Goethe-Institut, zwany będzie dalej „Konkursem”.
Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków
2022 w Polsce.
2. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, zawiera zasady
przeprowadzenia Konkursu „Różne języki - jedna Europa”.
3. Konkurs ma charakter ogólnopolski i odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
4. Głównym organizatorem Konkursu jest Goethe-Institut z siedzibą w Warszawie, ul.
Chmielna 13A, 00-021 Warszawa.
5. Czas trwania konkursu:
od 12 września 2022 r. do 26 września 2022 r. do godz. 23:59.
Zgłoszenia, które napłyną po terminie nie zostaną uwzględnione.
§ 2. Zasady przeprowadzenia Konkursu
1. Uczestnicy:
- W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie i uczennice ze szkół średnich (liceów
i techników, szkół branżowych) z całej Polski. Biorący udział w Konkursie zwani
będą dalej „Uczestnikami”.
- Konkurs ma charakter indywidualny.
- W konkursie może wziąć udział maksymalnie 10 uczniów i uczennic z jednej szkoły
i maksymalnie 5 z jednej klasy.
2. Cel i temat konkursu:
Głównym celem konkursu jest pokazanie, dlaczego znajomość języków obcych
jest tak ważna we współczesnym świecie, zachęcenie do nauki języków obcych i
pokazanie możliwości, jakie młodzi ludzie mogą zyskać ucząc się języków.
3. Zadanie konkursowe:
Zadaniem ucznia / uczennicy biorącej udział w konkursie jest przygotowanie
krótkiego (trwającego 1-2 minuty) lmu na ww. temat.
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ą

1

„Różne języki - jedna Europa”
Konkurs EUNIC Warszawa i Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce
4. Pracę w formie krótkiego lmu (1-2 minuty) wraz z kompletem
dokumentów (Zgoda na wykorzystanie pracy oraz Zgoda RODO)
należy przesłać przy pomocy www.wetransfer.com bezpośrednio na adres:
norbert.bajan@goethe.de
do 26. września 2022 do godz. 23.59.
5. Każda praca/ lm konkursowy powinna być opisana w następujący sposób:
Nazwisko_Imię_Miejscowość_EDJ i zawierać następujące załączniki:
- lm konkursowy;
- zgodę uczestnika / uczestniczki Konkursu na wykorzystanie pracy/ lmu
konkursowego;
- zgody na wykonywanie i wykorzystanie zdjęć/ujęć lmowych dla dorosłych
występujących w lmie
- zgody na wykonywanie i wykorzystanie zdjęć/ujęć lmowych dla osób
niepełnoletnich występujących w lmie.
6. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest uprawniony do wykonania i przesłania
Zadania konkursowego i że posiada prawa autorskie do wykonanego Zadnia
konkursowego. Ponadto Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że praca nie narusza
jakichkolwiek praw osób trzecich. W imieniu Uczestnika niepełnoletniego
oświadczają Opiekunowie.
§ 3. Nagrody
1. Nagrody ufundowane będą przez Organizatora konkursu.
2. Nagrody w Konkursie:
- osoby, które zostaną wyłonione jako zwycięzcy otrzymają indywidualny kurs
jednego z z europejskich języków obcych online do wykorzystania w roku 2022.
§ 4. Zasady wyłaniania Zwycięzców
1. W celu wyłonienia Zwycięzców oraz zapewnienia nadzoru nad prawidłowym
przebiegiem Konkursu Organizator powoła Komisję konkursową złożoną z:
- Koordynatora Europejskiego Dnia Języków
- Przedstawiciela Organizatora
- ewentualnie przedstawiciela instytucji partnerskiej.
2. Komisja konkursowa, na podstawie ilości przyznanych punktów, wyłoni nalistów,
którym przyznane zostaną odpowiednio 1 – 3 miejsca.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub rozszerzenia grupy
Zwycięzców i przyznania dodatkowych nagród/wyróżnień.
3. W skali od 1 do 5 oceniane będą prace konkursowe według następujących
kryteriów:
- zgodność z tematem zadania
- pokazanie ważności języków obcych w dzisiejszym świecie
- kreatywność i oryginalność w podejściu do tematu.
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Końcowa ocena jest sumą ocen wszystkich członków Komisji
konkursowej.
§ 5. Powiadomienie o wynikach Konkursu
1. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach drogą mailową - na adres
podany w zgłoszeniu. Lista Zwycięzców zostanie opublikowana na stronie
internetowej Europejskiego Dnia Języków
2. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 30 września na stronie internetowej oraz
Facebooku Europejskiego Dnia Języków.
§ 6. Przekazanie nagród
1. Nagrody (kursy językowe) zostaną przekazane w formie elektronicznej na adres
mailowy podany w zgłoszeniu.
2. Zwycięzcy nie mogą domagać się zamiany Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent
pieniężny.
3. Nagroda przyznana w ramach Konkursu, która nie została rozdysponowana wśród
Zwycięzców z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności,
pozostanie do dyspozycji Organizatora.
§ 7. Odwołanie od wyniku Konkursu
1. Wszelkie odwołania dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez
Uczestników Konkursu w formie pisemnej na adres: Goethe-Institut, ul. Chmielna
13A, 00-021 Warszawa.
2. Odwołanie powinno zawierać:
a) dopisek na kopercie: „Odwołanie – „Różne Języki - jedna Europa“,
b) wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie
kontaktowego nr tel. komórkowego);
c) uzasadnienie powodów wniesienia odwołania,
d) podpis osoby odwołującej się.
3. Złożone odwołania będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni
roboczych od dnia ich wpłynięcia. Zainteresowane osoby zostaną powiadomione o
sposobie rozpatrzenia odwołania w formie pisemnej listem poleconym za
pisemnym potwierdzeniem odbioru.
§ 8. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w ramach niniejszego
Konkursu jest Goethe-Institut z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 13A, 00-021
Wa r s z a w a ( „ A d m i n i s t r a t o r ” ) o r a z w s z y s t k i e i n s t y t u c j e p a r t n e r s k i e
współorganizujące EDJ, w tym Biuro Parlamentu Europejskiego w Warszawie i
EUNIC Warszawa.
2. Dane osobowe udostępnione dobrowolnie przez Uczestników będą przetwarzane
wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym przede
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wszystkim w celu wyłonienia Zwycięzcy Konkursu i przyznania Nagród i
przekazania Nagród.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału
w Konkursie.
4. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych
oraz ich poprawiania.
5. Uczestnik Konkursu ma prawo odwołać zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w każdym czasie. Odwołanie zgody będzie równoznaczne z
rezygnacją z udziału w Konkursie. Odwołanie zgody następuje poprzez przesłanie
wniosku w dowolnej formie skierowanego do Organizatora konkursu. Podane dane
osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie
przepisów prawa.
§ 9. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą
rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo zgodnie z przepisami kodeksu
postępowania cywilnego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem
stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 września 2022 roku.

Kontakt:
Norbert Bajan

Iwona Kuczkowska

Koordynator projektu
Europejski Dzień Językó
norbert.bajan@goethe.de

Koordynatorka projektu
Europejski Dzień Językó
Iwona.Kuczkowska@goethe.de

Organizatorzy:
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