Regulamin Konkursu Europejskiego 2018r. - 2019r.
Konkurs na filmik telefonem komórkowym
„Co dla Ciebie znaczy Europa”
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II.

Organizator
Organizatorem Konkursu pn. „Co dla Ciebie znaczy Europa” jest Punkt Informacji
Europejskiej Europe Direct – Zielona Góra działający przy Lubuskim Urzędzie
Wojewódzkim, w Delegaturze w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 (zwanym dalej
„Organizatorem”).
Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym
dalej „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i każdej lubuskiej szkole
średniej z terenu województwa.
Cel Konkursu

1.

Celem Konkursu jest:
- promocja województwa lubuskiego oraz popularyzacja wiedzy o dorobku kulturowym
UE i jego wpływie na kształt Unii Europejskiej
- kształtowanie postawy świadomego Europejczyka, inspiracja do dialogu o kształt
Europy, możliwość wyrażenia opinii na temat potrzeb i zainteresowań młodych
Europejczyków
- doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi instrumentami komunikacji,
promocji i marketingu
- propagowanie artystycznego wyrazu najpopularniejszego środka komunikacji
międzyludzkiej
- znajdowanie unikalnych miejsc i podkreślanie osobliwego charakteru województwa
lubuskiego.

2.

Zadanie konkursowe polega na nakręceniu filmiku za pomocą telefonu komórkowego
przedstawiającego artystyczną wizję na temat „Co dla Ciebie znaczy Europa”,
w obchodzonym Europejskim Roku Dziedzictwa Kulturowego.

3.

W konkursie oceniane będą filmiki, do których materiał filmowy został nagrany
samodzielnie przez twórców za pomocą telefonu komórkowego. Filmik nie może być
dziełem profesjonalisty.

4.

Długość filmu nie powinna przekraczać 1 minuty.

5.

Filmy konkursowe należy przekazywać na nośniku w formacie mp4 do Punktu
Informacji Europejskiej Europe Direct Zielona Góra ul. Podgórna 7, pok. 143 65057 w Zielonej Górze lub wysłać mailem na adres

europedirect-zielonagora@lubuskie.uw.gov.pl
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III.

Uczestnicy

1.

Konkurs adresowany jest do lubuskich uczniów szkół średnich z terenu województwa,
uczęszczających do szkoły w roku szkolnym 2018/2019.

2.

Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za zgodą rodziców lub
przedstawicieli ustawowych.

IV.
1.
2.

V

Czas i miejsce trwania Konkursu
Konkurs organizowany jest na obszarze województwa lubuskiego.
Konkurs rozpocznie się dnia 27 grudnia 2018 r. i potrwa do 22 lutego 2019 r. włącznie.
Prace konkursowe nadsyłać można od 27 grudnia 2018 r. do 14 lutego 2019 r.
Głosowanie na Facebooku Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Zielona Góra
rozpocznie się 15 lutego od godziny 12.00 i potrwa do 17 lutego do godziny 24.00.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 22 lutego 2019 r.
Nagrody
Komisja konkursowa przyzna trzy nagrody za I, II i III miejsce.
I miejsce tablet
II miejsce czytnik ebook
III miejsce głośnik bezprzewodowy
Nagroda publiczności zostanie wyłoniona w drodze głosowania przez internautów.
Na Facebooku Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Zielona Góra
filmik, który otrzyma największą ilość głosów otrzyma nagrodę publiczności – tablet

VI
1.
2.

3.

Warunki uczestnictwa w Konkursie
Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Do Konkursu można zgłaszać
jedynie prace przygotowane samodzielnie, których autorem jest osoba zgłaszająca filmik.
Każdy
uczestnik
przesyłając
filmik
mailowo
europedirectzielonagora@lubuskie.uw.gov.pl lub dostarczając go do siedziby Punktu
Informacji Europejskiej Europe Direct Zielona Góra ul. Podgórna 7, pok. 143 65-057
Zielona Góra musi podać następujące dane:
 Imię i nazwisko,
 Telefon kontaktowy,
 Adres e-mail
Złożenie filmiku konkursowego
z oświadczeniem, że:

z

podanymi
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danymi

jest

równoznaczne

4.

5.

VII.
1.
2.
3.

4.

 Zgłoszona do Konkursu praca filmowa jest autorstwa Uczestnika i przysługuje
mu do niej całość praw autorskich;
 Uczestnik posiada zgodę osób widniejących na przesłanym filmiku na
rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w materiałach
promocyjnych związanych z Konkursem, także podawanych do publicznej
wiadomości na portalach internetowych, w wydawnictwach Organizatora, oraz
wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie jednocześnie udziela nieodpłatnej
licencji niewyłącznej do swojego filmu na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych,
ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji: w zakresie
utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
utworu, techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których
utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo
egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym; jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie
praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabiania
i adaptowania całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie (oraz publikowanie
imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania Uczestnika) w materiałach promocyjnych
związanych z Konkursem, w wydawnictwach Organizatora, a także na następujących
stronach internetowych:
http://www.europedirect-zielonagora.lubuskie.uw.gov.pl/main/index.html,
https://www.facebook.com/EDZielonaGora,
oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
Uczestnik Konkursu przekazując filmik na Konkurs Europejski oświadcza tym samym,
że akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.
Wymagania dotyczące prac konkursowych
Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu 1 filmik wykonany telefonem komórkowym.
Zgłoszony do Konkursu filmik musi być dostępny w formacie mp4
Zabronione jest składanie prac sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami – takie
zgłoszenia nie będą brały udziału w Konkursie. O tym, że praca narusza powyższe zasady
decyduje ocena Organizatora.
W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane
i nie wygrały żadnego innego Konkursu.

VIII. Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody
1.
2.
3.

4.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 22 lutego 2019 roku.
Oceny nadesłanych prac dokona powołana Komisja Konkursowa.
Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 22 lutego 2019 roku, poprzez umieszczenie ich
na
stronie
internetowej
https://www.facebook.com/EDZielonaGora
oraz
http://www.europedirect-zielonagora.lubuskie.uw.gov.pl/main/index.html
Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą e-mailową i/lub
telefonicznie w dniu rozstrzygnięcia Konkursu. Wiadomość zostanie wysłana na adres
e-mail wskazany przez uczestnika konkursu. W przypadku, gdy laureat Konkursu nie
poda danych kontaktowych, Komisja Konkursowa ma prawo – według własnego uznania
– albo dokonać kolejnego wyboru, albo wezwać laureata do podania danych.
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Odpowiedzialność Organizatora
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników
postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie
sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi
obyczajami albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować
zagrożenie dla zdrowia lub życia i ludzi zwierząt. Organizator zastrzega sobie prawo do
dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora
w związku z niespełnieniem przez danego Użytkownika wymogów określonych w zdaniu
poprzednim.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika Konkursu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody
w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
Postanowienia końcowe
Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za
wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób.
Przesyłając zgłoszenie do Konkursu, Uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy
Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.
Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych
Organizatora – Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UW L 119, s. 1) informuję, że
administratorem Twoich danych osobowych jest Wojewoda Lubuski. Dane przetwarzane
są w celu realizacji zadań Wojewody Lubuskiego. Masz m.in. prawo do dostępu,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Więcej informacji
znajdziesz na stronie www.lubuskie.uw.gov.pl w zakładce „Dla Klienta/Obowiązek
informacyjny" lub klikając na link:
https://www.lubuskie.uw.gov.pl/dla_klienta/Obowiazek_Informacyjny.htmOsoby, które
nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub
umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną automatycznie wykluczone z
udziału w Konkursie.
Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez
podania przyczyn.
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