REGULAMIN KONKURSU

Regulamin konkursu na komiks o tematyce handlu ludźmi do pracy
przymusowej pn. „Handel ludźmi moimi oczami”

Termin składania prac: 30 marca 2014 roku

I. ORGANIZATOR I CELE KONKURSU
1. Organizatorem Konkursu pn. „Handel ludźmi moimi oczami”, zwanym dalej
„Konkursem”, jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie, zwane dalej
„Organizatorem”. Konkurs przeprowadzi Zespół do Spraw Przeciwdziałania
Handlowi Ludźmi w Departamencie Polityki Migracyjnej w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stefana Batorego 5, 02-591
Warszawa.
2. Patronem honorowym Konkursu jest Minister Spraw Wewnętrznych.
3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej – komiksu, dotyczącego
wykorzystania człowieka do pracy lub usług o charakterze przymusowym
w kontekście zjawiska, jakim jest handel ludźmi.
4. Do głównych celów konkursu należy:
a) popularyzacja wśród młodzieży szkolnej wiedzy o problematyce handlu ludźmi,
w szczególności wykorzystania człowieka do pracy i usług o charakterze
przymusowym;
b) kształtowanie świadomości na temat niebezpieczeostw i zagrożeo związanych
z poszukiwaniem oraz świadczeniem pracy w kraju i za granicą;
c) zaktywizowanie młodzieży do samodzielnego poszukiwania informacji
i utrwalania wiedzy na temat handlu ludźmi do pracy przymusowej poprzez
stworzenie opowiadania w postaci krótkiej formy graficznej.
5. Konkurs jest realizowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w ramach
„Krajowego Planu Działao przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2013 – 2015”.

II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Konkurs jest jednoetapowy i otwarty dla wszystkich uczniów gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych z wyłączeniem osób studiujących.

2. W konkursie nie mogą brad udziału członkowie rodzin pracowników Ministerstwa
3.
4.
5.
6.

Spraw Wewnętrznych w Warszawie.
Prace mogą byd realizowane i zgłaszane indywidualnie lub zespołowo; w przypadku
zgłoszenia zespołowego nagroda przyznawana jest zespołowi jako całości
i nie podlega zwielokrotnieniu.
Każdy z uczestników lub zespół uczestników występujących wspólnie może złożyd
w ramach Konkursu tylko jedną pracę konkursową.
Udział w Konkursie oraz podanie związanych z udziałem danych są całkowicie
dobrowolne.
Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz informacje przekazywane między
Organizatorem i Uczestnikami wymagają zachowania formy pisemnej.

III. WARUNKI SPEŁNIANE PRZEZ PRACE
1. Prace konkursowe powinny spełniad następujące wymagania:
a) ukazywad problem i zagrożenia związane z przestępstwem handlu ludźmi
do pracy przymusowej;
b) stanowid zamkniętą całośd o objętości minimum 6 i maksymalnie 10 plansz
formatu A4 (210x297 mm) przedstawionych w pionie,
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c) na odwrocie każdej planszy powinny znaleźd się następujące dane: tytuł pracy,
numer planszy, a także dane osobowe autora lub autorów obejmujące: imię
i nazwisko, funkcję autora w zespole (rysownik, scenarzysta), adres
korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego;
d) technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa
lub fotografia.
2. Prace konkursowe nie mogą zawierad słów uznanych powszechnie za obraźliwe.
3. Do oryginalnych plansz, kserokopii lub wydruków należy dołączyd płytę CD/DVD
z pracą w wersji elektronicznej (format plików: 150 dpi RGB (*.jpg lub *.pdf), wersja
poglądowa oraz wersja do druku (A4 lub A3 – 300 dpi CMYK, A4-DPI) – obie wersje
podpisane tytułem pracy, a także czytelnie wypełnioną i podpisaną kartę
zgłoszeniową;
4. Do konkursu można zgłaszad wyłącznie prace dotychczas niepublikowane
i nie zgłoszone w ramach innych konkursów.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Warunkiem udziału w konkursie jest:
a) dostarczenie pracy konkursowej zgodnie z wymogami Regulaminu konkursu;
b) dostarczenie prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszeniowej.
2. Regulamin konkursu oraz wzór Karty zgłoszeniowej dostępne są na stronie
www.handelludzmi.eu.
3. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu.
4. Prace należy składad osobiście, kurierem lub pocztą w siedzibie Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych przy ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem Konkurs
„Handel ludźmi moimi oczami”.
5. Termin składania prac upływa z dniem 30 marca 2014 roku (o zachowaniu terminu
decyduje data stempla pocztowego lub doręczenia osobistego do Biura
Podawczego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie).
6. Koszty przesyłki ponoszą autorzy prac. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.

V. NAGRODY
1. Spośród nadesłanych zgłoszeo zostaną wybrane 4 najlepsze prace, tj. I miejsce,
II miejsce oraz dwa wyróżnienia.
2. Zespołem powołanym do dokonania oceny spełniania przez uczestników konkursu
wymagao określonych w regulaminie oraz do dokonania oceny złożonych prac
konkursowych, a także wyboru i przyznania nagród jest jury konkursowe.
3. Laureaci zostaną wyłonieni zgodnie z następującymi kryteriami:
a) zgodnośd przesłania zawartego w pracy z tematyką pracy określoną
w Regulaminie Konkursu;
b) wyrazistośd przekazu;
c) pomysłowośd – kreatywnośd;
d) plastyczne ujęcie tematu;
e) jakośd wykonania – forma estetyczna pracy;
f) oryginalnośd pracy.
4. Jury dokona oceny prac oraz rozstrzygnie konkurs nie później niż do dnia
15 czerwca 2014 roku.
5. Laureaci Konkursu i placówka edukacyjna, które będzie reprezentowana przez
Laureata I miejsca w Konkursie zostaną powiadomieni pisemnie o miejscu
i terminie wręczenia nagrody nie później niż do dnia 15 czerwca 2014 roku.
Dodatkowa lista nagrodzonych prac będzie umieszczona na stronie internetowej:
www.handelludzmi.eu.
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6. Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród Laureatom:
a) za zajęcie I miejsca – równowartośd 4 000 PLN brutto;
b) za zajęcie II miejsca – równowartośd 2 500 PLN brutto;
c) za każde z wyróżnieo – równowartośd 1 250 PLN brutto.
7. Placówka edukacyjna Laureata I miejsca w Konkursie otrzyma nagrodę
równowartości 1 000 PLN brutto.
8. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.
9. W przypadku przyznania nagród w formie pieniężnej zostaną one wypłacone
po potrąceniu wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zaliczek
na podatek dochodowy.
10. W przypadku przyznania nagrody pieniężnej zespołowi uczestników występujących
wspólnie, zostanie ona podzielona pomiędzy poszczególnych uczestników
w częściach przez nich wskazanych albo wypłacona członkowi wskazanemu przez
pozostałych członków, a w razie braku takiego wskazania – w częściach równych.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia puli nagród, a także do innego
ich podziału, w przypadku gdyby nadesłane prace konkursowe nie spełniały
kryteriów określonych w Regulaminie.

VI. PRAWA AUTORSKIE
1. Złożenie pracy konkursowej oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika konkursu
na jej nieodpłatną częściową lub całościową publikację przez Organizatora
lub przekazanie osobom trzecim. Prawa te są nieograniczone czasowo, ilościowo
i terytorialnie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do redakcji i dokonywania poprawek oraz
skrótów prac konkursowych.
3. Prace lub ich fragmenty mogą byd utrwalane przez Organizatora na wszelkich
nośnikach, zwielokrotniane każdą techniką, wprowadzane do pamięci komputerów
i serwerów sieci komputerowych (w tym sieci Internet), wykorzystywane do celów
promocji oraz w specjalnych publikacjach, czasopismach, Internecie i telewizji,
rozpowszechniane w sposób inny niż określony powyżej – poprzez publiczne
wystawianie, wyświetlanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób,
aby każdy mógł mied do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową’ w rozumieniu ustawy z 19 listopada
2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
4. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskad w Departamencie Polityki
Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pod numerem telefonu
(022) 60-152-96 lub adresem e-mail: anna.dabrowska@msw.gov.pl.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakooczenia konkursu oraz
pozostałych terminów, a także prawo opublikowania prac konkursowych w całości
lub we fragmentach w antologii prac konkursowych, w materiałach prasowych,
w wydawnictwach okolicznościowych, Internecie lub w inny sposób.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem
możliwości skontaktowania się z Laureatami Konkursu.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone
lub opóźnione zgłoszenia do Konkursu.
8. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.
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