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Regulamin konkursu  

 „Memem w to!”  

1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Inicjatyw Społecznych MILI LUDZIE.  

Nr KRS: 0000563833 

ul. Jackowskiego 25/23, 60-509 Poznań 

2.  Konkurs organizowany jest w ramach projektu “Tacy sami – tu i tam”, współfinansowanego ze 

środków Miasta Poznania. 

3. W Konkursie mogą wziąć udział dzieci z klas I-III szkół gimnazjalnych z terenu Miasta Poznania. 

4. Temat Konkursu: „Memem w to!”. 

5. Celem Konkursu jest promocja włączenia społecznego osób poddanych dyskryminacji w 

naszym społeczeństwie, ze względu na płeć, wyznanie, kolor skóry, preferencje seksualne czy 

niepełnosprawność.  

6. Do udziału w Konkursie dopuszczone będą indywidualne prace autorskie oraz prace zespołowe, 

z zastrzeżeniem, że zespół nie może liczyć więcej niż 4 osoby (uczniów poznańskich gimnazjów). 

7. Każdy uczestnik (lub zespół uczestników) w konkursie wykona maksymalnie jedną pracę, 

dowolną techniką plastyczną (dopuszczone są także prace na fotografiach, do których prawa 

autorskie posiada wykonawca) 

8. Treść pracy powinna odpowiadać idei tematu Konkursu. 

9. Prace konkursowe (w tytule pliku imię i nazwisko autora lub, w przypadku prac zespołowych, 

nazwiska autorów, prosimy nadsyłać do dnia 9 listopada 2015 r. (decyduje data dostarczenia 

prac) tylko i wyłącznie drogą elektroniczną (skan lub zdjęcie w formacie PDF lub JPEG o 

maksymalnym rozmiarze 2 MB w przypadku plików jpg o rozdzielczości min. 200 DPI) na adres e-

mail: info@mililudzie.org, w temacie wpisując: KONKURS. 

10. Warunkiem dopuszczenia pracy do konkursu jest dołączenie do pracy konkursowej formularza 

zgłoszeniowego. W formularzu zgłoszenia prosimy podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska 

autorów, w przypadku pracy zespołowej), wiek autorów; nazwę, adres oraz e-mail szkoły, imię i 
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nazwisko oraz telefon kontaktowy opiekuna/nauczyciela oraz dołączyć klauzulę o wyrażeniu zgody 

na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celu prawidłowego przeprowadzenia 

Konkursu (w tym wyłonienia laureatów). Klauzulę tę powinien podpisać opiekun prawny uczestnika 

konkursu. Oryginały formularzy wypełnione i ręcznie podpisane prosimy przesłać do Organizatora 

emailem: info@mililudzie.org 

11. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie listy laureatów nastąpi do dnia 10 listopada 2015 r. 

Wyniki ogłoszone zostaną za pośrednictwem strony internetowej: www.mililudzie.org, laureaci 

zostaną także poinformowani drogą e-mailową. 

12. Czterech laureatów zwycięskich prac weźmie udział w dwudniowej wizycie studyjnej w 

Hanowerze, w Niemczech, pod koniec listopada 2015 roku.  W trakcie wizyty uczestnicy zwiedzą 

Hanower, a także odwiedzą Hannoversche Werkstatten, instytucję oferującą kompleksowe 

wsparcie i realizującą w praktyce program włączenia społecznego kilkuset osób z 

niepełnosprawnościami. Przejazd (do Hanoweru i z powrotem) zakwaterowanie uczestników, w 

tym opiekę i wyżywienie, zapewni organizator konkursu. 

 Zwycięskie prace będą opublikowane w internecie (na stronie internetowej mililudzie.org oraz na 

fanpage’u Fundacji na facebooku). Oprócz tego motywy prac znajdą się na torbach, stanowiących 

elementy promocji idei włączenia społecznego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


