I P O D K A R PAC K I KO N K U R S N A E S E J

pt.:

Młodzież w czasie wyzwań pandemii COVID-19.
PATRONATY HONOROWE
WOJEWODA PODKARPACKI dr EWA LENIART
REKTOR COLLEGIUM HUMANUM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c.
PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY mgr Małgorzata Rauch
DYREKTOR PODKARPACKIEGO CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI mgr Krystyna Wróblewska, MBA

TEMATY DO WYBORU:
1. Pandemia może nadzieję uśpić albo obudzić?
2. Świat nie będzie na nas czekał? Pandemia zwolni czy przyśpieszy rytm naszego życia?
3. Jak pandemia zmieniła nasze relacje?

NAGRODY
3 stypendia po 25 tyś. zł na studia na kierunku Psychologia lub Pedagogika
w Collegium Humanum Filia w Rzeszowie

ORGANIZATORZY I SPONSORZY:
Collegium Humanum-Szkoła Główna
Menedżerska z siedzibą w Warszawie
- Filia w Rzeszowie

Podkarpackie Centrum Edukacji
Nauczycieli w Rzeszowie

I. CELE KONKURSU:
1. Szeroko rozumiana edukacja społeczna.
2. Rozbudzenie zainteresowań związanych z zagadnieniami z zakresu psychologii oraz zmian społecznych,
gospodarczych I kulturowych.
3. Zachęcenie do doskonalenia eseistycznej formy wypowiedzi.
4. Rozwijanie umiejętności poznawczych oraz przenoszenie poznanych zagadnień na język pisany.

II. PRZEDMIOT I WARUNKI KONKURSU:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.
2. Uczestnicy przygotowują samodzielne prace pisemne (inspirowane dostępnymi refleksjami, obserwacjami,
badaniami, literaturą, tekstami kultury oraz publicystyką – na wybrany temat spośród wskazanych
w regulaminie).
3. Przyjmowane będą prace o objętości nie przekraczającej 4 stron formatu A4, przy użyciu czcionki Times
New Roman o rozmiarze 12 i zastosowaniu odstępów między wierszami 1,5.
4. Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
5. Każdy uczestnik może złożyć w Konkursie jedną pracę.
6. Do zakodowanej pracy (cztery dowolne znaki) powinny być dołączone informacje o imieniu i nazwisku
uczestnika z podaniem szkoły i klasy, do której uczęszcza oraz danych kontaktowych, tj. adresu poczty
elektronicznej.
7. Prace konkursowe należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2021 roku na adres:
PODKARPACKIEGO CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI, ul. Romana Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów
– z dopiskiem „Konkurs na esej” lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@pcen.pl – ze wskazaniem „Konkurs
na esej” w tytule wiadomości (w obu przypadkach decyduje data doręczenia adresatowi).
8. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu przez uczestników
oraz ich zgodą na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku osób pełnoletnich) lub zgodą ich
opiekunów prawnych (w przypadku osób małoletnich) - dla potrzeb niniejszego Konkursu, zgodnie z Ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 922 ze zm.),
zgodą wymaganą przez RODO

III. OCENA PRAC KONKURSOWYCH:
1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów, która zdecyduje o przyznaniu
nagród w postaci 3 stypendiów po 25 tyś. zł na studia na kierunku Psychologia lub Pedagogika w Collegium
Humanum Filia w Rzeszowie.
2. W kryteriach oceny zostaną uwzględnione: zgodność z tematem; liczba I jakość zawartych w pracy
informacji oraz refleksji; sposób prezentacji odniesień psychologicznych, kulturowych, społecznych; wiedza
o wyzwaniach i problemach współczesnego świata; warstwa kompozycyjna; warstwa redakcyjna: język
i styl; oryginalność i szczególne walory pracy.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Złożone do Konkursu prace nie podlegają zwrotowi i pozostają własnością Organizatorów.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji prac uczestników Konkursu w materiałach
promocyjnych oraz publikacji prac nagrodzonych I wyróżnionych
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania prac lub ich fragmentów w różnych formach i bez
wypłacania honorariów autorskich.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 18 czerwca 2021 r.
5. Informacja o wynikach konkursu ukaże się na stronach internetowych Collegium Humanum oraz PCEN
i w mediach społecznościowych.
6. Podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród odbędą się w siedzibie Collegium Humanum Filia w Rzeszowie
(szczegóły zostaną podane na stronie internetowej, zaś laureaci zostaną o nich powiadomieni pocztą
elektroniczną).
7. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.

KOORDYNATORZY KONKURSU:
1. dr Stanisław Kusiak - Z-ca Dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.
2. dr Dariusz Zięba - Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli.
4. mgr Izabela Kulaga, MBA- Prorektor Collegium Humanum w Rzeszowie.
5. prof. Małgorzata Dubis- Dyrektor Instytutu Psychologii i Pedagogiki Collegium Humanum w Rzeszowie.

Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
I Podkarpackiego Konkursu na esej pt. „Młodzież w czasie pandemii”

1. Dane Uczestnika (obowiązkowe):
imię: ....................................................... nazwisko: .........................................................................................
wiek: ................ dokładny adres: .....................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Adres szkoły:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
telefon: ........................................................... email:.......................................................................................

2. Zgłaszam do konkursu esej / pod tytułem: ..................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
4. Źródło informacji o konkursie: .....................................................................................................................

..............................................
data i podpis osoby zgłaszającej

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
I Podkarpackiego Konkursu na esej pt. „Młodzież w czasie pandemii”

Działając w imieniu własnym ……………………………………………..………………………………, wyrażam zgodę na udział w Konkursie
na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu, z którym się zapoznałem/am* i którego treść akceptuję.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatorów Konkursu, tj. Collegium Humanum
Szkoła Główna Menedżerska z siedzibą w Warszawie, ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, w celu realizacji Konkursu, a także
przez Partnerów Konkursu w celu upowszechnienia informacji i promocji Konkursu i jego wyników na zasadach zawartych
w załączonej do Regulaminu Konkursu.
Oświadczam, że Utwór zgłoszony do Konkursu został skomponowany samodzielnie przeze mnie
i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że Uczestnik ponosi wobec
Organizatora Konkursu odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.
Przesyłając pracę konkursową zobowiązuję się do:
- przeniesienia na Organizatora majątkowych praw autorskich albo udzielę licencji wyłącznej uprawniającej do korzystania
z autorskich praw majątkowych do nadesłanej pracy konkursowej w całości lub części, stanowiącej utwór w rozumieniu prawa
autorskiego, na wymienionych poniżej polach eksploatacji:
1) trwałe lub czasowe utrwalenie lub zwielokrotnienie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami
i w jakiejkolwiek formie, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu
cyfrowego, jak również trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii
oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
2) publiczne rozpowszechnianie i udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w miejscu i czasie;
3) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
4) prawo do wykorzystania dla celów edukacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych;
5) prawo do rozporządzania oraz prawo udostępniania do korzystania z utworu, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich,
na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.
6) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie, prezentowanie i wielokrotne rozpowszechnianie, na potrzeby Konkursu
oraz w celach informacyjnych i promujących Konkurs, mój wizerunek oraz wypowiedzi utrwalone jakąkolwiek techniką, na
wszelkich nośnikach (w tym w postaci dokumentacji filmowej lub dźwiękowej). Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest
ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla potrzeb Konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony
towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z moim udziałem może być cięte, montowane,
modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby Konkursu oraz w celach informacyjnych,
promujących Konkurs – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji. Mój
wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu oraz informacją „Klauzula informacyjna dla uczestnika
Konkursu” i wyrażam zgodę na jego warunki w imieniu własnym.

__________________________
data i podpis Uczestnika

Załącznik nr 3 do Oświadczenia dla uczestnika konkursu

Klauzula informacyjna Administratora danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzeniem 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
ochronie danych) – RODO - informuję, że:
1.

administratorem danych osobowych jest: Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska z siedzibą
w Warszawie, ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa (dalej Uczelnią),

2. W celu skontaktowania się z Uczelnią, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać

e-mail do Inspektora Ochrony Danych, na adres: iod@humanum.pl
3. dane będą przetwarzane wyłączenie na cele związane z przeprowadzeniem I Podkarpackiego Konkursu

na esej pt. „Młodzież w czasie pandemii”, na podstawie świadomej zgody osób, których dane dotyczą art. 6 ust 1 lit a RODO,
4. dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia I Podkarpackiego Konkursu na

esej pt. „Młodzież w czasie pandemii”, oraz przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi
określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych,
5. osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych,
6. osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem,
7. osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, Warszawa,
8. podanie

danych osobowych jest niezbędne, do przeprowadzenia
I Podkarpackiego Konkursu na esej pt. „Młodzież w czasie pandemii”,

konkursu

literackiego

9. dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Załącznik Nr 4 do I Podkarpackiego Konkursu na esej pt. „Młodzież w czasie pandemii”.

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO*
Ucznia niepełnoletniego biorącego udział w I Podkarpackim Konkursie na esej pt.
„Młodzież w czasie pandemii”.

Ja niżej podpisany/na ……………………………………………………………..……….. będący rodzicem/opiekunem prawnym*
………………………………………….. (imię i nazwisko ucznia) biorącego udział w I Podkarpackim Konkursie na esej pt. „Młodzież w czasie
pandemii”,
1) oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na jego treść,
2) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych ……………………………….…………..(imię i nazwisko ucznia)
do celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 z 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) – RODO
-zawartych w karcie zgłoszeniowej do celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Oświadczam, że zapoznałam/em się
z Klauzulą informacyjną Administratora danych osobowych będącej załącznikiem do niniejszego oświadczenia. Jednocześnie
zostałam/em poinformowana/y o tym, że: Administratorem danych osobowych w ramach Konkursu jest Collegium Humanum
Szkoła Główna Menedżerska z siedzibą w Warszawie, ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa (dalej Uczelnią), . Powyższa zgoda
została wyrażona świadomie i dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
3) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie, prezentowanie i wielokrotne rozpowszechnianie, na potrzeby Konkursu
oraz w celach informacyjnych i promujących Konkurs, wizerunku i wypowiedzi mojego dziecka, utrwalonych jakąkolwiek
techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci dokumentacji filmowej lub dźwiękowej). Niniejsza zgoda jest nieodpłatna,
nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla potrzeb Konkursu wizerunek mojego dziecka/podopiecznego może
być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji a także zestawiony z wizerunkami
innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem
mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby Konkursu oraz
w celach informacyjnych, promujących Konkurs – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. Niniejsza zgoda obejmuje
wszelkie formy publikacji. Wizerunek dziecka/podopiecznego nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla
dziecka/podopiecznego lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych dziecka/podopiecznego.
4) oświadczam, iż w chwili podpisania niniejszego oświadczenia przenoszę na Organizatora Collegium Humanum Szkoła Główna
Menedżerska z siedzibą w Warszawie, ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa (dalej Uczelnią), bezterminowo, nieodpłatnie oraz
w sposób nieograniczony ilościowo i terytorialnie autorskie prawa majątkowe do utworu – pracy konkursowej zgłoszonej
w ramach Konkursu - na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie
autorskim i prawach pokrewnych W szczególności Organizator uzyskuje nieograniczone prawo do:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub
najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
5) oświadczam, iż utwór jest autorstwa mojego dziecka/podopiecznego* i w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich.

……………………..……………
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 5 do Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego

Klauzula informacyjna Administratora danych osobowych
Zgodnie z art. 13 rozporządzeniem 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) – RODO - informuję, że:
1. administratorem danych osobowych jest: Collegium Humanum Szkoła
z siedzibą w Warszawie, ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa (dalej Uczelnią),

Główna

Menedżerska

2. w celu skontaktowania się z Uczelnią, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail
do Inspektora Ochrony Danych, na adres: iod@humanum.pl
3. dane będą przetwarzane wyłączenie na cele związane z przeprowadzeniem I Podkarpackiego

Konkursu na esej pt. „Młodzież w czasie pandemii”, na podstawie świadomej zgody osób, których
dane dotyczą - art. 6 ust 1 lit a RODO,
4. dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia I Podkarpackiego Konkursu na

esej pt. „Młodzież w czasie pandemii”, oraz przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami
prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
5. osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych,

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
6. osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem,
7. osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, Warszawa,
8. podanie danych osobowych jest niezbędne, do przeprowadzenia - I Podkarpackiego Konkursu na

esej pt. „Młodzież w czasie pandemii”,
9. dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

