Regulamin III edycji konkursu

Szkolne Strefy Harmonii
Słyszę Dobre Dźwięki 2020
1. Organizatorem konkursu jest Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie z
siedzibą przy ul. Małopolskiej 48, 70-515 Szczecin, zwana dalej Organizatorem.
2. Konkurs trwa od 14 października 2020 r. do 10 stycznia 2021 r.
3. Celem konkursu jest uwrażliwienie społeczności szkolnych na tematykę związaną z
higieną słuchu i motywowanie do projektowania rozwiązań, które można zastosować w
szkole i które mogą przyczynić się do kształtowania pozytywnych nawyków dotyczących
dbania o słuch.
4. Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z
województwa zachodniopomorskiego. Do udziału w konkursie zgłaszać się mogą
maksymalnie 30-osobowe grupy uczniów z opiekunem, reprezentujące daną szkołę.
Jedna szkoła może zgłosić jeden projekt.
5. Zadaniem uczestników konkursu jest opracowanie i zaprezentowanie koncepcji na
„szkolną strefę harmonii”, czyli specjalnej przestrzeni w szkole, która służy odpoczynkowi
i higienie słuchu.
6. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na
stronie: uslysz.filharmonia.szczecin.pl w zakładce „Szkolne Strefy Harmonii
zamieszczając odpowiedzi na zadanie w formularzu pytania oraz przesyłając plik
graficzny zgodnie z zawartą w formularzu instrukcją
7. Komisja konkursowa spośród nadesłanych zgłoszeń wybierze laureatów I-go, II-go i IIIgo miejsca.
8. Szkoła, która zdobędzie I miejsce uzyska status partnera kampanii „Słyszę Dobre
Dźwięki”, realizowanej przez Organizatora, i otrzyma nagrody rzeczowe. Dodatkowo,
zwycięska koncepcja zostanie nagrodzona przez partnera kampanii, firmę Ecophon,
nagrodą w postaci wsparcia w wyciszeniu przestrzeni oddanej na użytek szkolnej strefy
harmonii.
9. Dla laureatów I, II i III miejsca w konkursie Organizator przewidział nagrody w postaci
doposażenia stref harmonii w niezbędny, wskazany w formularzu zgłoszeniowym sprzęt
lub materiały o wartości:
●

2000 zł dla koncepcji, która zajęła miejsce I,

●

1500 zł dla koncepcji, która zajęła miejsce II,

●

1000 zł dla koncepcji, która zajęła miejsce III.

Organizator dopuszcza zmiany w układzie nagród.

10. Zwycięzcy zostaną poinformowani o zdobytej nagrodzie drogą mailową, na adres podany
w formularzu, w ciągu 14 dni od zakończenia terminu nadsyłania zgłoszeń.
11. Reprezentanci szkół, które zajmą I, II i III miejsce zostaną zaproszeni do udziału w
wydarzeniu Organizatora, podczas którego nastąpi wręczenie nagród.
12. Opiekun grupy, które zostaną zaproszone na wręczenie nagród jest zobowiązany do
zgromadzenia i przekazania Organizatorowi zgód opiekunów prawnych na publikację
wizerunku uczniów. Formularz zostanie przekazany opiekunom nagrodzonych grup w
korespondencji e-mail.
13. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych
osobowych), zarówno dla celów organizacji i przeprowadzenia konkursu, wyłonienia i
powiadomienia zwycięzców oraz przekazania nagród, w szeroko pojętych celach
marketingowych i promocyjnych działalności Organizatora, a także w celach
statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
Szczegółowe zasady przetwarzania przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza w
Szczecinie udostępnionych przez uczestników konkursu danych osobowych dostępne są
pod adresami: http://filharmonia.szczecin.pl/rodo oraz
http://filharmonia.szczecin.pl/polityka_prywatnosci.
14. W sprawach spornych ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i poprawek w niniejszym regulaminie.
16. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Filharmonii im. Mieczysława
Karłowicza w Szczecinie, ul. Małopolska 48, 70-515 Szczecin, lub pod adresem e-mail:
uslysz@filharmonia.szczecin.pl.

