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Regulamin konkursu dla młodzieży „Weź zagłosuj” 

 

§1   

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorami konkursu są:  

● Gmina Miejska Kraków  

● Młodzieżowy Dom Kultury im.K.I.Gałczyńskiego 

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem  

(dalej zwanym: „Regulaminem”)  i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa. 

3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora (Wydział Edukacji UMK,  

ul. Stachowicza 18, pok. 502), w Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa 

www.portaledukacyjny.krakow.pl oraz na stronie internetowej Młodzieżowego Domu 

Kultury im. K.I. Gałczyńskiego www.mdkgal.edu.pl 

4. Wyrażenie przez Uczestnika zgody na przestrzeganie Regulaminu równoznaczne jest  

z pełną i świadomą jego akceptacją.  

5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.  

 

§2   

Cele konkursu 

Cele konkursu to: 

1. Zwiększenie frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego 

2. Zwiększenie świadomości na temat znaczenia członkostwa w Unii Europejskiej  

w lokalnych społecznościach. 

3. Wzmocnienie poczucia i zrozumienia wartości europejskich. 

 

§3   

Przedmiot konkursu 

1. Do konkursu można zgłaszać inicjatywy promujące udział w głosowaniu w wyborach  

do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku. Inicjatywą może być: 

a) kampania w mediach społecznościowych; 

b) akcja przeprowadzona w “realu”, np. flash mob, debata, happening itp.  

2. Inicjatywa ma być przedstawiona do oceny Jury w formie: 

a) w przypadku akcji “w realu”: filmu (maksymalnie 5 min.) i/lub grafiki/fotorelacji 

wraz z krótkim opisem zrealizowanego przedsięwzięcia na załączonym 

formularzu online; 

b) w przypadku akcji “w sieci”: wszystkie użyte w kampanii filmiki, memy, grafiki 

itp. wraz z krótkim opisem zrealizowanej kampanii na załączonym formularzu 

online; 

3. Jury ocenia inicjatywę a nie formę jej dokumentacji. 

  

http://www.portaledukacyjny.krakow.pl/
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§4   

Uczestnicy konkursu  

1. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku od 14 do 21 lat, zamieszkałej bądź 

uczącej się na terenie Gminy Miejskiej Kraków. 

 

§5  

Zasady i warunki udziału w konkursie 

1. Inicjatywę można zgłosić do konkursu w dwóch kategoriach: 

● inicjatywa przygotowana przez osobę indywidualną, w wieku 18 do 21 lat; 

● inicjatywa przygotowana przez zespół złożony z grupy od 2 do 5 młodych ludzi  

w wieku 14-21 lat. 

2. Liczy się wiek uczestnika/uczestniczki na dzień zakończenia naboru zgłoszeń,  

tj. 28 maja 2019 roku. 

3. Do konkursu zgłosić można wyłącznie inicjatywy zrealizowane w okresie  

od daty ogłoszenia konkursu do 28 maja  2019 roku.   

4. Zgłoszona do konkursu inicjatywa musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika/ 

uczestników. Niedopuszczalne jest odpłatne zlecenie wykonania części lub całości 

inicjatywy innym niż uczestnik/ uczestnicy osobom czy podmiotom.  

5. Wzięcie udziału w konkursie odbywa się poprzez: 

a. wypełnienie karty zgłoszenia wraz z wymaganymi oświadczeniami (on-line na stronie 

www.mdkgal.du.pl/wezzaglosuj/) do dnia 28 maja 2019 roku do godziny 24:00.  

b. przesłanie drogą mailową na adres: tgkoordynator@gmail.com do dnia 28 maja 2019 

roku:  

- opisu inicjatywy na załączonym formularzu (załącznik nr 1). 

- dokumentacji w wybranej formie filmu (do 5 minut) bądź grafiki  

6. W przypadku osób niepełnoletnich zgłoszenia w ich imieniu dokonują opiekunowie prawni. 

 

§6  

Jury konkursu i ocena 

1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w drodze oceny Jury Konkursu, powołanego przez 

Organizatora  

2. Ocena dokonywana będzie w 2 kategoriach: 

● Inicjatywa indywidualna realizowana przez młodzież w wieku od 18 do 21 lat. 

● Inicjatywa zespołowa (grupowa), zrealizowana przez młodzież w wieku od 14 do 21 

lat. 

3. Ocena zgłoszonych inicjatyw dokonywana będzie przez Komisję powołaną przez 

Organizatora. 

4. Jeśli wystąpią sytuacje, gdy w jednej kategorii więcej niż jedna praca ma taką samą 

punktację, to Jury w pełnym składzie, w jawnym głosowaniu, podejmie decyzje  

o wyborze inicjatywy do nagrodzenia. 

5. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

6. Złożenie dokumentacji konkursowej oznacza wyrażenie przez uczestnika Konkursu  

zgody na jej nieodpłatną publikację.  
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§7  

Harmonogram konkursu: 

1. Ogłoszenie konkursu: 30 kwietnia 2019 

2. Zbieranie zgłoszeń i dokumentacji: do 28 maja 2019 r. 

3. Wyniki zostaną podane na stronie konkursu www.mdkgal.edu.pl  

oraz w Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa nie później niż do 7 czerwca 2019 r. 

 

§8  

Nagrody 

1. Dla każdej kategorii przewidziano inne nagrody: 

a) W kategorii “inicjatywa przygotowana przez osobę indywidualną” przyznane zostaną 3 

równorzędne nagrody w postaci dofinansowania w wysokości do 500 zł  

do uczestnictwa w wybranym wydarzeniu kulturalnym (m.in. koncert, spektakl) 

odbywającym się na terenie Krakowa do końca listopada 2019 r.  

b) W kategorii “inicjatywa przygotowana przez zespół “ zostaną przyznane 3 równorzędne 

nagrody w postaci jednodniowego wyjazdu całego zwycięskiego zespołu  

do Warszawy - zwiedzanie Parlamentu RP. 

2. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, w przypadku gdyby w danej 

kategorii nie wpłynęła wystarczająca liczba prawidłowych zgłoszeń.  

4. Nagrodzone osoby są zobowiązane złożyć oświadczenie dotyczące praw autorskich  

do przekazywanych materiałów oraz zgody autorów i osób  widocznych i wymienianych  

w materiałach, na przetwarzanie danych osobowych i/lub  wizerunku. Złożona przez 

uczestnika/ uczestników konkursu dokumentacja inicjatywy (film i opis) lub jej fragmenty 

mogą być prezentowane przez Organizatorów w publikacjach internetowych. 

 

§9  

Ochrona danych osobowych  
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika (dalej: Dane Osobowe) pozyskanych  

w ramach Konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Krakowie, ul Beskidzka 30 . 

2. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz stanowić 

będzie podstawę prawną przetwarzania danych osobowych zgodnie z art.6 ust.1lit.f) 

rozporządzenia 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) (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016, str.1) 

§ 10  

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie zgłoszeń 

niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu.  

2. Zgłoszenie inicjatywy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

Regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone do Konkursu zostały wykonane osobiście 

przez uczestnika/zespół. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu. 

4. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

http://www.mdkgal.edu.pl/

