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REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
„MAPA MYŚLI- ZACZAROWANY OGRÓD ”
(dalej zwanego „Konkursem”)
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Organizator przeprowadza Konkurs „Mapy Myśli-Zaczarowany Ogród”
2. Celem konkursu jest:
a) rozwój umiejętności poznawczych w procesie edukacji uczestników,
b) upowszechnienie wykorzystania map myśli w odnoszeniu sukcesów w szkole,
c) rozbudzenie wyobraźni, pamięci, koncentracji, samodzielności w myśleniu oraz działaniu,
d) zainteresowanie, dzieci, młodzieży nowymi formami nauki,
e) upowszechnienie wykorzystania map myśli do stymulacji neuronów w różnych sytuacjach
uczenia się przez uczniów w różnym wieku i o różnych możliwościach poznawczych
f) aktywizacja społeczeństwa,
g) rozwój pasji,
h) wyłonienie prac, które najcelniej odzwierciedlą tematykę Konkursu.
3. Regulamin określa zasady Konkursu, w tym prawa i obowiązki jego uczestników.
§ 2.
Organizator Konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie JESTEM z siedzibą w Lublinie,
ul. Nałkowskich 107 lok.3u, 20-470 Lublin, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego
– Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Lublinie - Wydział XI
Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000191378
oraz posiadające NIP: 7122888705 jako organ prowadzący Niepubliczną Szkołę
Podstawową Świętego Jana Bosko w Lublinie. Konkurs jest organizowany w
związku z projektem Społeczna Odpowiedzialność Nauki MEiN „Mapy Myśli w
Krainie Neuronów”.
2. Adres Organizatora dla celów Konkursu: ul. Krochmalna 47, 20-401 Lublin, tel.:
514 222 900.
3. Adres poczty elektronicznej Organizatora dla celów Konkursu:
szkola@jestem.org.pl
4. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu to Pani Ewa Furtak,
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e-mail: ewafurtak@bosko.lublin.pl .
§ 3.
Założenia organizacyjne
1. Do wzięcia udziału w Konkursie zaproszeni są dzieci, młodzież i studenci w sześciu
grupach wiekowych:
a) oddział przedszkolny - 0
b) uczniowie klas I- III
c) uczniowie klas IV- VI
d) uczniowie klas VII- VIII
e) młodzież szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum)
f) młodzież szkół policealnych i studenci
2. Przystąpienie do konkursu oznacza złożenie do Organizatora prawidłowo wypełnionych
formularzy – decyduje data wpływu do Organizatora: „zgłoszenie do konkursu”
(załącznik nr 3), oświadczenie o przekazaniu praw autorskich (załącznik nr 2) oraz
zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1) stają się uczestnikami
Konkursu (dalej: Uczestnik).
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi Uczestników tj. wykonane
osobiście bez pomocy osób trzecich.
5. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę.
6. Uczestnik wykonuje mapę myśli o tematyce „Zaczarowany Ogród” dowolną techniką
płaską (kredka, flamaster, kolorowe pisaki, itp.); format pracy A4.
7. Do Pracy Konkursowej powinna zostać załączona informacja o autorze z poniższymi
danymi:
a) imię i nazwisko;
b) wiek;
c) adres e-mail;
d) telefon kontaktowy;
e) imię i nazwisko opiekuna (w sytuacji, jeśli autor pracy nie jest pełnoletni);
f) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie osoby niepełnoletniej.
8. Informacje te powinny zostać dołączone na specjalnym formularzu, który stanowi
załącznik nr 1 do Regulaminu.
9. Podanie danych osobowych, o których mowa w § 3 ust. 7 niniejszego regulaminu, jest
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dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.
10. Osoba nadsyłająca pracę konkursową wyraża zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora Konkursu swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) zgodnie z załącznikiem nr 1 Regulaminu.
10. Osoba nadsyłająca pracę konkursową wyraża zgodę na przekazanie praw autorskich
Organizatorowi Konkursu zgodnie z załącznikiem nr 2 Regulaminu.
§ 4.
Ocena prac konkursowych
1. Prace konkursowe należy nadsyłać pocztą na adres: ul. Krochmalna 47, 20-401 Lublin
w dniach 1.06.2022 r. - 31.08.2022 r., z dopiskiem „Mapy Myśli - Zaczarowany Ogród”.
Dla zachowania daty zgłoszenia pracy przez Uczestnika bierze się pod uwagę jej doręczenie
Organizatorowi na adres pocztowy.
2. Prace Uczestników będą umieszczone na portalu społecznościowym Szkoły
https://www.facebook.com/NSPSwJanaBoskoLublin w dn.01.09.2022r.
3. Głosowanie na wybraną pracę będzie przez specjalną aplikacji / stronę internetową do
głosowania w mediach społecznościowych do dnia 10.09.2022r do godziny 15.00
4 O wyłonieniu zwycięzców Konkursu będzie decydowała komisja powołana przez
Organizatora, która wybierze laureata oraz osoby wyróżnione.
5. Wyniki obrad zostaną przedstawione na stronie Organizatora – Stowarzyszenia
JESTEM- https://www.jestem.org.pl oraz portalu społecznościowym Szkoły:
https://www.facebook.com/NSPSwJanaBoskoLublin . Pracownik Szkoły skontaktuje
się także z laureatami.
§ 5.
Ogłoszenie wyników Konkursu
1. Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni dnia 12.09.2022 r. za pośrednictwem strony oraz
mediów społecznościowych Organizatora.
2. Laureaci także zostaną poinformowani o wynikach Konkursu telefonicznie lub
mailowo dnia 12.09.2022 r.
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§ 6.
Nagrody
1. Organizator wyłoni trzy miejsca w każdej grupie wiekowej. Laureaci Konkursu otrzymają
nagrody rzeczowe adekwatnie do przyznanego miejsca: nagroda I stopnia, nagroda II stopnia i
nagroda III stopnia.
2. Organizator przyzna także, obok nagród wymienionych w ust. 1 powyżej, wyróżnienia.
Osoby wyróżnione otrzymają dyplomy.
3. Dane laureatów i osób wyróżnionych zostaną zamieszczenie na stronie projektu, szkoły
oraz Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do określenia liczby wyróżnionych prac w
zależności od odzwierciedlenia tematyki Konkursu.
§ 7.
Postanowienia końcowe
1. Uczestnik zgłaszając się do Konkursu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego
regulaminu oraz akceptuje go.
2. W sprawach nieujętych w Regulaminie, jak również o postanowieniach Regulaminu
budzących wątpliwości interpretacyjne, rozstrzyga Organizator Konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu bez podania
przyczyny.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w treści Regulaminu Konkursu,
które z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej organu prowadzącego
https://www.jestem.org.pl oraz stronie projektu https://mapymysli.jestem.org.pl/ stają się
obowiązujące.
5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego.
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ZAŁĄCZNIK 1

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
…………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko uczestnika)
W celu udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Mapy Myśli – Zaczarowany Ogród”
organizowanym przez Stowarzyszenie JESTEM z siedzibą w Lublinie, ul. Nałkowskich 107/3u,
20-470 Lublin, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy w Lublinie - Wydział XI Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000191378 oraz posiadające NIP: 7122888705 jako organ prowadzący
Niepubliczną Szkołę Podstawową Świętego Jana Bosko w Lublinie.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej.
……………………………….
(data)

……………………………………………………..
(podpis uczestnika lub jego opiekuna prawnego)
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Klauzula informacyjna
11.Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r
(„RODO”) informujemy że:
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie JESTEM z siedzibą w Lublinie, ul. Nałkowskich 107
lok.3u, 20-470 Lublin, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy w Lublinie - Wydział XI Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000191378
oraz posiadające NIP: 7122888705 jako organ prowadzący Niepubliczną Szkołę Podstawową Świętego Jana
Bosko w Lublinie. Adres Organizatora: ul. Krochmalna 47,20-401 Lublin, tel.: 514 222 900, e-mail:
szkola@jestem.org.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: stowarzyszenie@jestem.org.pl
3. Dane osobowe Państwa/ Państwa dziecka będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w
celu organizacji i udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Mapy Myśli – Zaczarowany Ogród ” zgodnie z
Regulaminem Konkursu.
4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który
dostępny jest w sekretariacie szkoły.
5. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
przenoszenia danych, a także do wycofania zgody w dowolnym momencie.
6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udziału w Konkursie.
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ZAŁĄCZNIK 2
Oświadczenie dotyczące praw autorskich
OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, iż posiadam pełne prawa autorskie do „Mapy Myśli – Zaczarowany Ogród”
(dalej nazywanym utworem) przesłanych w ramach projektu Społeczna Odpowiedzialność Nauki
MEiN „Mapy Myśli w Krainie Neuronów”.
Oświadczam, że przesłany utwór nie narusza osobistych i majątkowych praw autorskich osób
trzecich. Jednocześnie przenoszę na Stowarzyszeniu JESTEM autorskie prawa majątkowego do
zgłoszonego do Konkursu utworu na następujących polach eksploatacji:
-utrwalenia i zwielokrotnienia nadesłanego utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu bez względu
na technikę, ilość i wielkość nakładu;
-w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono;
-oraz prawa pokrewne z zastrzeżeniem między innymi ujawnienia nazwiska Autora w sposób
zwyczajowo przyjęty.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nadesłanego utworu (pracy) powoduje przeniesienie
na Stowarzyszenie JESTEM z siedzibą w Lublinie własności nadesłanego egzemplarzu tego utworu bez
względu na formę w jakiej został dostarczony.

………………………………………….

Podpis autora i data

(w imieniu osób nieletnich oświadczenie podpisują ich opiekunowie prawni)
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ZAŁĄCZNIK 3
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU „MAPY MYŚLI – ZACZAROWANY OGRÓD”

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA

WIEK

ADRES E-MAIL

TELEFON KONTAKTOWY

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA
(jeśli autor pracy jest osobą
niepełnoletnią)

Podpis i data
(w imieniu osób nieletnich oświadczenie podpisują ich opiekunowie prawni)
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