Rzecznik Praw Dziecka
ogłasza
Konkurs na opracowanie prototypu gry planszowej „Prawa dziecka”
REGULAMIN KONKURSU

§1
Rzecznik Praw Dziecka (zwany dalej Organizatorem) ogłasza Konkurs na opracowanie prototypu gry
planszowej: „Prawa dziecka”. Do Konkursu zgłaszane mogą być prototypy gier planszowych,
poruszających problematykę praw dziecka w różnych aspektach, w ramach zakreślonych przez
Konwencję o prawach dziecka oraz dziedzictwo Janusza Korczaka.
§2
Konkurs ma charakter otwarty. W Konkursie mogą brać udział osoby lub zespoły osób (zwane dalej
Uczestnikami), które stworzyły prototyp gry planszowej, której temat i treść zgodna jest z zakresem
tematycznym określonym w § 1. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie prace konkursowe
(zwane dalej Pracami) w formie prototypu gier planszowych, które nie zostały uprzednio zgłoszone
do innego konkursu i nie zostały wcześniej opublikowane.
§3
Podstawą wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie Prac do Biura Rzecznika Praw Dziecka, na adres:
ul. Przemysłowa 30/32 00-450 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na grę planszową”.
Prace mogą być nadsyłane do 31 grudnia 2015 roku (decyduje data złożenia Pracy w Biurze Rzecznika
Praw Dziecka lub data stempla pocztowego). Nadesłane Prace nie podlegają zwrotowi.
§4
Do każdej Pracy dołącza się:


instrukcję (zasady gry) przygotowaną na oddzielnej kartce wielkości formatu A4;



wszystkie elementy niezbędne do rozegrania partii (kostka do gry, pionki, znaczniki);



imię, nazwisko, PESEL, adres oraz numer kontaktowy Uczestnika;



oświadczenie Uczestnika / w przypadku osób poniżej 18 roku życia przedstawiciela ustawowego/
o wyrażeniu zgody na ewentualne nieodpłatne wykorzystanie nagrodzonej Pracy przez Biuro
Rzecznika Praw Dziecka w ramach jego działalności;



zgodę Uczestnika /w przypadku osób poniżej 18 roku życia przedstawiciela ustawowego/ na
przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w niniejszym Konkursie.

§5
Uczestnik Konkursu /w przypadku osób poniżej 18 roku życia przedstawiciel ustawowy/ oświadcza,
że posiada prawa autorskie i autorskie prawa majątkowe do przekazanej Pracy i wyraża zgodę na jej
nieodpłatne publikowanie, rozpowszechnianie, które Organizator uznał za stosowne i wskazał dla
prawidłowej realizacji założeń i promocji Konkursu. Jednocześnie Uczestnik Konkursu przenosi na
Organizatora autorskie prawa majątkowe na nieodpłatne bezterminowe i nieograniczone co do
terytorium wykorzystywanie przez Organizatora Pracy zgłoszonej do Konkursu na różnych polach
eksploatacji, w szczególności: druku w dowolnej liczbie egzemplarzy, zamieszczania ich w Internecie
oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania np. poprzez prezentowanie na
spotkaniach, konferencjach, wystawach, targach. Nadesłanie zgłoszenia na Konkurs jest
jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
§6
Decyzję o zakwalifikowaniu Pracy do Konkursu oraz oceny przyjętych Prac pod względem
merytorycznym i formalnym dokonuje Komitet Konkursowy, powołany przez Rzecznika Praw Dziecka.
Głównymi kryteriami oceny Prac będą:
- oryginalność i pomysłowość;
- walory poznawcze i edukacyjne gry, w tym szczególnie w zakresie problematyki praw dziecka;
- możliwość praktycznego wykorzystania gry i jej produkcji.
§7
Oceny Prac dokonuje Komitet Konkursowy, którego Przewodniczącym jest Rzecznik Praw Dziecka.
Komitet Konkursowy może odwołać Konkurs lub zrezygnować z przyznania nagród w zależności od
jakości, ilości i rodzaju nadesłanych Prac. Decyzje Komitetu Konkursowego zapadają zwykłą
większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komitetu.
§8
Komitet Konkursowy ma prawo dyskwalifikacji Pracy, szczególnie jeśli treści przedstawione w niej
łamią prawo, dobre obyczaje, lub też rażąco są niezgodne z tematem Konkursu.
§9
Ocena Prac i wniosek o przyznanie nagród podejmowane są przez Komitet Konkursowy w drodze
głosowania po przeprowadzeniu dyskusji. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania nagród
Uczestnikom Konkursu podejmuje Przewodniczący Komitetu.
§ 10
Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie Laureatów nastąpi do 31 stycznia 2016 roku.
§ 11
Nagrodami w Konkursie są:
- nagroda pieniężna za zajęcie I miejsca w wysokości 5 000 zł;

- nagroda pieniężna za zajęcie II miejsca w wysokości 3 000 zł;
- nagroda pieniężna za zajęcie III miejsca w wysokości 2 000 zł.
Fundatorem nagród jest Rzecznik Praw Dziecka.
Rzecznik Praw Dziecka zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.
§ 12
Dodatkowe informacje na temat Konkursu udzielane są pod adresem email: konkurs@brpd.gov.pl.
§ 13
Wszelkie kwestie sporne, związane z rozumieniem niniejszego Regulaminu oraz przebiegiem
Konkursu, rozstrzyga Rzecznik Praw Dziecka. Decyzja Rzecznika Praw Dziecka jest ostateczna.

