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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizator - Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Zaborzu, ul. Jezioro 2, 32-600 Zaborze. Biblioteka szkolna.

2. Regulamin – niniejszy Regulamin określający warunki uczestnictwa i prowadzenia konkursu pod nazwą „Wielkie Wyzwanie Minecrafta. 
Szkoła”

3. Uczestnik – uczniowie  klas 5-8 Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji  Narodowej w Zaborzu, ul. Jezioro 2, 32-600 Zaborze

4. Konkurs trwa od 20.09.2021r. do 11.10.2021r.

5. Celem konkursu jest nagrodzenie najlepszego (według jury) zgłoszenia konkursowego. Wybór najlepszego zgłoszenia konkursowego  przez  
 jury   powołane   przez   Organizatora  (dalej  „Jury”),   nastąpi   dnia 14  października  2021  roku,  podczas  trwania  Europejskiego  
Tygodnia  Kodowania  CodeWeek 2021 oraz obchodów Dnia Edukacji Narodowej. 

II. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

1. Zadaniem   konkursowym  jest  przesłanie  trzech  zdjęć  lub  zrzutów ekranu dotyczących wykonanej przez siebie Szkoły Podstawowej 
im. Komisji Edukacji Narodowej w Zaborzu w grze Minecraft. Głównym kryterium przy wyłanianiu zwycięzcy będzie jak najbardziej zbliżone 
odwzorowanie szkoły. 

2. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. W przypadku dokonania przez Uczestnika więcej niż jednego zgłoszenia 
konkursowego, Jury weźmie pod uwagę tylko zgłoszenie konkursowe, które otrzymało jako pierwsze od danego Uczestnika. Filmy nie będą 
brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzcy. 

3. W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób 
trzecich. Prace konkursowe uczestnicy wykonują w pojedynkę, niedopuszczalne jest budowanie w grupach kilkuosobowych.

4. Aby móc brać udział w konkursie Uczestnik musi do dnia 11.10.2021 r. wysłać dobrej jakości zdjęcia lub zrzuty ekranu na adres: 
bibliotekaspzaborze@gmail.com oraz:

• Potwierdzić zapoznanie się z regulaminem oraz wyrazić zgodę na akceptację niniejszego Regulaminu;

• Przesłać na adres e-mail bibliotekaspzaborze@gmail.com wypełniony przez rodzica/opiekuna prawnego formularz oświadczenia (Załącznik 
nr 1)

5. Poprawne zgłoszenie powinno zawierać:

a) w tytule: Wielkie Wyzwanie Minecrafta. Szkoła

b) 3 zdjęcia lub zrzuty ekranu z uwzględnieniem widoku szkoły z zewnątrz 

c) Imię i nazwisko uczestnika oraz klasa

6. Zgłoszenia wysłane w inny sposób niż wskazany powyżej lub po dniu 11.10.2021, nie będą brały udziału w konkursie. 

7.  Zgłoszenia konkursowe nie  mogą  zawierać  treści  niedozwolonych  prawem,  w  tym  w szczególności treści nawołujących do nienawiści 
i przemocy. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie Konkursu.

III. OGÓLNE ZASADY BUDOWANIA

1. Przedmiotem budowy jest replika całego budynku Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Zaborzu.

2. Uczestnicy konkursu pracują w pojedynkę.

3. Dopuszcza się stosowanie zestawów tekstur i shadersów dla gry Minecraft.

4. Zabrania się stosowania modyfikacji w grze Minecraft.

5. Teren wokół Szkoły powinien zostać odwzorowany zgodnie z oryginałem.

6. Zgłoszenie pracy konkursowej o tematyce niezgodnej z regulaminem będzie automatycznie zdyskwalifikowane.

IV. NAGRODA

1. Na podstawie przesłanych fotografii zostanie wyłoniony jeden zwycięzca. 

2. Fundatorem  nagrody  jest  Rada  Rodziców  Szkoły  Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Zaborzu.

2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 14.10.2021 r. na stronie internetowej szkoły www.spzaborze.pl oraz na blogu biblioteki 
strefa116.wordpress.com, a także przesłane przez wiadomość Librus.

3. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.

 



Załącznik nr 1

Formularz oświadczenia rodzica/ opiekuna prawnego autora pracy 

Podpisanie niniejszego formularza oznacza, że rodzic lub opiekun prawny dziecka- 
autora pracy:

1) wyraża  zgodę  na  jego  udział  w  Konkursie  „Wielkie Wyzwanie Minecrafta. Szkoła”  
  organizowanym    przez     Szkołę Podstawową im. Komisji Edukacji Narodowej w 
Zaborzu,  w szczególności na zgłoszenie jego pracy w ww. Konkursie;

2) zapoznał się z Regulaminem Konkursu i wyraża zgodę na jego postanowienia oraz 
akceptuje opisane zasady Konkursu;

3) potwierdza,  że  spełnia  on  wszystkie  warunki,  które  uprawniają  go  do  udziału w 
Konkursie, oraz wyraża niezbędne ku temu zgody, w szczególności wskazane poniżej.

4) wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych umieszczonych 
w      zgłoszeniu,    w    zakresie    prowadzenia    i    realizacji     Konkursu,   zgodnie   z 
postanowieniami Regulaminu Konkursu.

5) wyraża zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska dziecka 
autora pracy, nazwy miejscowości, w której zamieszkuje i szkoły,  do której  uczęszcza, 
zgłaszającej jego pracę do konkursu we wszelkich informacjach  o  Konkursie i jego 
wynikach oraz publikacjach i materiałach drukowanych w związku z organizacją 
Konkursu, włączając w to publikację w publikacjach elektronicznych, na stronach 
internetowych, na mediach społecznościowych, wystawach, etc.

6) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych 
dziecka - autora pracy umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia 
dokumentacji konkursowej i realizacji konkursu. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona 
czasowo ani terytorialnie i jest udzielana nieodpłatnie;

7) wyraża zgodę na wykorzystanie zgłoszonej pracy dziecka - autora pracy przez 
Organizatora oraz jej publikację i rozpowszechnianie, w szczególności w celach 
konkursowych i promocyjnych, takich jak rozpowszechnianie w nieograniczonym 
nakładzie, formie  i  zasięgu  terytorialnym,  publikacja  w  sieci  Internet,  publikacja w 
innych materiałach promocyjnych, prezentowanie na wystawach, z zastrzeżeniem 
ujawnienia nazwiska autora w sposób zwyczajowo przyjęty. Niniejsza zgoda nie jest 
ograniczona czasowo ani terytorialnie i jest udzielana nieodpłatnie.

8) oświadcza, że jest świadomy dobrowolności podania danych oraz, że został 
poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U. z 
2018 r. poz. 1000 ze zm.). Ustawa z dnia 4.02.1994 r.o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (t.j.Dz.U. z2019 r. poz.1231, z 2020 r. Poz. 288)

.......................................          ………………….........................................

         data i miejscowość                             podpis rodzica/ opiekuna prawnego
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