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Temat konkursu: "Wyciągnij wspomnienia z cienia”. Opowiedz zapamiętane chwile, historie zebrane w czasie projektu edukacyjnego lub wymiany uczniów 
przygotowanych przez stowarzyszenie Europejskie Centrum Młodzieży. 
 
Brałeś udział w projekcie edukacyjno-językowym lub wymianie uczniów organizowanej przez Europejskie Centrum Młodzieży? Jeśli tak, jesteś na drodze do 
zwycięstwa w konkursie ECM. Przygotuj krótką pisemną wypowiedź w języku obcym, obrazującą wspomnienia z wyjazdu (humorystyczne sceny, 
przyjaźnie które przetrwały do dziś, wrażenia z pobytu czy punkty programu które zapamiętałeś), następnie prześlij pracę wraz z krótką notą biograficzną, 
nazwą szkoły z którą realizowałeś projekt (mile widziane również fotografie uzupełniające opisywane relacje), opracowany materiał przekaż na adres mailowy: 
tomasz.lapa@ecm.edu.pl lub pocztą na adres: EUROPEJSKIE CENTRUM MŁODZIEŻY, ul. Zakładowa 147a, 90-402 Łódź, a będziesz mógł wygrać jedną 
z nagród, przygotowanych dla laureatów konkursu.  
 

DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST KONKURS? 
W konkursie mogą uczestniczyć dzieci ze szkół podstawowych, szkół średnich, szkół zagranicznych 
uczestniczących  
w projektach Europejskiego Centrum Młodzieży (szkoły wyjeżdżające, przyjmujące w ramach hospitacji, 
uczestniczące  
w wymianie uczniów).  
Nagrody są przyznawane w trzech kategoriach: uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół średnich 
oraz uczniowie szkół zagranicznych. 
 
CZY POTRZEBUJĘ ZGODĘ RODZICÓW?  
W przypadku uczniów niepełnoletnich niezbędna jest zgoda rodziców. W takim przypadku rodzice przesyłają 
na wskazany adres prace konkursowe dziecka, dołączając również deklarację zgody na udział i 
wykorzystanie przez organizatora nadesłanych prac.  
 

CZY SZKOŁY MOGĄ ZGŁASZAĆ SWOICH UCZNIÓW? 
Szkoły mogą zgłaszać uczniów do konkursu. W tym celu nauczyciel zgłaszający uczestnika powinien 
posiadać zgodę rodziców na udział dzieci w konkursie i załączyć taki dokument do korespondencji wraz ze 
zgłoszeniem konkursowym.  

 

W JAKI SPOSÓB BĘDĄ 
OCENIANE PRACE? 
Ocena każdej pracy podzielona 
jest na dwa etapy. W pierwszej kolejności praca jest oceniana przez komisję 
konkursową pod względem oryginalności pomysłu na prezentację krótkiej 
historii z wyjazdu, następnie ewaluacji poddana zostanie forma i wachlarz 
wypowiedzi w języku obcym.  
 

JAK ZWIĘKSZYĆ SZANSĘ NA WYGRANĄ? 
Liczy się pomysł, którym zaciekawisz odbiorcę. Następnie zadbaj o formę 
wypowiedzi i stylistykę pracy. 
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REGULAMIN KONKURSU 

 

"Wyciągnij wspomnienia z cienia” 

 § 1 

Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu pt. "Wyciągnij z cienia Twoje wspomnienia” jest Stowarzyszenie Europejskie Centrum Młodzieży, ul. Mazowiecka 11 
lok. 49, 00-052 Warszawa, z siedzibą przy ul. Zakładowej 147a w Łodzi.  

 § 2 

Cele konkursu 

Celem konkursu jest: 

1. Rozwój umiejętności przygotowanie krótkiej historii, zapamiętanej z wyjazdu edukacyjno-językowego ECM. 
2. Rozwijanie umiejętności językowych 
3. Promocja zapamiętanych historii i wspomnień zebranych przy okazji wyjazdów edukacyjnych ECM 

  

 

§ 3 

Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży, uczestników zrealizowanych projektów edukacyjno-językowych i wymian uczniów 
organizowanych przez Stowarzyszenie Europejskie Centrum Młodzieży  w okresie ostatnich 5 lat. 

2. W konkursie wprowadzono trzy kategorie uczestników: uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół średnich oraz uczniowie 
partnerskich szkół zagranicznych. 

3. Temat prac konkursowych : Krótki opis wspomnień, historii z wyjazdu edukacyjnego organizowanego przez Europejskie Centrum Młodzieży 
- "Wyciągnij z cienia Twoje wspomnienia”. Praca przygotowana w języku obcym. 

4. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nie publikowanymi. 
5. Prace mogą dotyczyć zdarzeń zapamiętanych z wyjazdu edukacyjno-językowego, wymiany uczniów lub szkoleń realizowanych przez 

Europejskie Centrum Młodzieży. Mogą to być opisy zapamiętanej historii, ciekawej przygody, humorystycznego zdarzenia, wspólnej zabaw, 
czy zwyczajów poznanych w miejscu docelowym w czasie realizacji projektu. 

6. Forma: krótkie opowiadanie, wiersz lub inne formy krótkiej wypowiedzi pisemnej w języku obcym 
7. Objętość prac nie może przekraczać 2 stron A4, czcionka 12pkt. lub pismo własnoręczne. 
8. Jeden autor może nadesłać tylko jedną pracę. 
9. Prace można nadsyłać w terminie do 30 maja 2020 r.  

(decyduje data stempla pocztowego/data wysłania wiadomości e-mail). 
10. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: nadesłanie pracy wraz z notą biograficzną o autorze (imię, nazwisko, data urodzenia, szkoła, 

adres oraz numer telefonu kontaktowego) na adres mailowy: tomasz.lapa@ecm.edu.pl lub pocztą na adres: EUROPEJSKIE CENTRUM 
MŁODZIEŻY, ul. Zakładowa 147a, 90-402 Łódź. 

11. Otrzymane prace nie będą odsyłane pocztą do uczestników Konkursu.  
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12. Wszystkie prace przesłane za pomocą poczty muszą być na odwrocie podpisane w następujący sposób: imię, nazwisko, wiek, klasa, 
szkoła, adres email. Prace dostarczone do siedziby Organizatora zostają przetworzone do wersji elektronicznej przez Organizatora. 

13. Każdy uczestnik konkursu musi wyrazić zgodę na nieodpłatną publikację swoich prac na stronach internetowych Organizatora, profilach 
Organizatora w mediach społecznościowych, ewentualnych publikacjach drukowanych, kronikach czy książkach. Organizator gwarantuje 
umieszczenie imienia i nazwiska lub pseudonimu autora publikacji przy każdej pracy. 

§ 4 

Ocena prac 

1. Do oceny prac Organizator powołuje komisję konkursową, na czele której stoi przewodniczący, Dyrektor Europejskiego Centrum Młodzieży. 
Komisję uzupełnia koordynator projektu "Wyciągnij z cienia Twoje wspomnienia”, nauczyciel języka angielskiego.  

2. Komisja konkursowa ocenia prace w skali punktowej od 0 do 13 punktów. Ocenie poddane zostaną m.in.: pomysł i jego oryginalność, 
sposób prezentacji opisywanej historii, nakład pracy, jakość przygotowania, umiejętność zainteresowania odbiorcy, poprawność i wachlarz 
wykorzystanych instrumentów języków. 

3. Do dnia 15 czerwca 2020 zostanie wyłonione grono laureatów Konkursu.  
4. Dla dziesięciu autorów najciekawszych i najwyżej ocenionych prac przygotowane są nagrody rzeczowe oraz bezpłatny udział w projekcie 

edukacyjno-językowym ECM w nowym roku szkolnym 2020/21 oraz zamieszczenie ich prac na stronie internetowej i mediach 
społecznościowych Stowarzyszenia Europejskie Centrum Młodzieży. 

5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą telefoniczną i mailową. 

§ 5 

Nagrody 

1. Dla zwycięzców konkursu w poszczególnych kategoriach Organizator przygotował nagrody. Dla autorów 10. najlepszych prac przewidziane 
są nagrody rzeczowe oraz bezpłatny udział w projekcie edukacyjno-językowym ECM w roku szkolnym 2020/21.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyróżnienia większej ilości prac lub ufundowania dodatkowych nagród. 

§ 6 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Organizatora 
2. Prace wszystkich uczestników będą prezentowane w galerii internetowej na stronie Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do 

prezentacji prac także w inny sposób (m.in. przy wykorzystaniu mediów społecznościowych). 
3. Osoby, którym zostały przyznane nagrody zostaną powiadomione za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie o terminie wręczenia 

nagród. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator dopuszcza możliwość zmiany regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających 
wpływ na organizowanie Konkursu. W takim przypadku zmiana regulaminu jest realizowana poprzez opublikowanie nowej wersji regulaminu 
na stronie internetowej organizatora. 

2. W przypadku wystąpienia nieuregulowanych niniejszym Regulaminem kwestii Organizator ma prawo ostatecznych rozstrzygnięć. 

§ 8 

Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie EUROPEJSKIE CENTRUM MŁODZIEŻY, z siedzibą w Warszawie, ul. 
Mazowiecka 11 lok. 49, 00-052 Warszawa i filią prz ul. Zakładowej 147a, 92-402 ŁÓDŹ. 

2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji konkursu będącego przedmiotem niniejszego regulaminu, a w szczególności: 

o poprawnej weryfikacji i oceny nadesłanych prac, promocji nadesłanych prac, przyznania nagród wszystkim nagrodzonym. W tym przypadku 
podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy  (art. 6 ust. 1 lit. a-b RODO); 

o w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na administratorze  (art. 
6 ust. 1 lit. c RODO); 

o w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 
lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków rozwoju; 

o w celu kierowania treści marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
polegający na dostarczaniu zamówionej komunikacji marketingowej, w tym w formie newsletterów, tj. wiadomości e-mail zawierających 
informacje o aktualnych ofertach i promocjach. Przetwarzanie Państwa danych w tym celu odbywa się tylko jeśli wyrazili Państwo zgodę na 
otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną; 

o w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz ciągłości świadczenia usług wykonujemy kopie danych, tak więc Państwa dane 
będą  także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów 
informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania 
nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami. 

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania konkursu, oraz po zakończeniu konkursu ze względu na obowiązki wynikające z 
przepisów prawa w tym w szczególności przepisów podatkowych oraz sprawozdawczości. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania 
Państwa danych jest zgoda, będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody 
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nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
można zgłosić poprzez nasz adres e-maila lub list wysłany na adres podany w ust. 1 

4. Nie przewidujemy przekazywania danych osobowych do państw trzecich poza obszarem Unii Europejskiej. 
5. Nie przewidujemy profilowania danych osobowych. 
6. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych 

 

 

 


