Regulamin konkursu na amatorski film/nagranie „Lubuskie. Pokaż swój talent”
Edycja na rok szkolny 2020/2021

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs na przygotowanie
amatorskiego filmu/nagrania pn. „Lubuskie. Pokaż swój talent 2020”
2. Organizatorem konkursu jest Samorząd Województwa Lubuskiego, reprezentowany przez
Departament Infrastruktury Społecznej, zwanym dalej Organizatorem.
3. Nabór w ramach konkursu będzie trwał od 30.03.2021 do 31.05.2021, przy czym decyduje data
wpływu. Prace należy dostarczyć w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem
z dopiskiem „Lubuskie. Pokaż swój talent 2020” na adres:
a) Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy
ul. Podgórnej 7,
b) Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp., przy ul.
Ignacego Mościckiego 6.
4. Prace złożone po terminie, o którym mowa w ust. 3 pozostaną bez rozpatrzenia.
5. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu sprawować będzie Komisja konkursowa powołana
przez Organizatora.
6. O terminie złożenia pracy decyduje data stempla pocztowego, w przypadku prac wysłanych pocztą
lub data wpływu do Urzędu, w przypadku prac złożonych osobiście.
§2
Cel konkursu
1. Celem konkursu jest pokazanie efektów projektu „Lubuskie Talenty – Program Stypendialny”
(w roku szkolnym 2020/2021), współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego
Lubuskie 2020 w części współfinansowanej z EFS.
2. W ramach konkursu wyłonione zostaną najlepsze filmy/nagrania przedstawiające w jaki sposób
przyznane stypendium wpłynęło na rozwój talentu i kluczowych kompetencji Stypendystów projektu
„Lubuskie Talenty - Program Stypendialny” (w roku szkolnym 2020/2021).
§3
Zasady uczestnictwa
1. Konkurs skierowany jest do Stypendystów projektu „Lubuskie Talenty – Program Stypendialny”
(w roku szkolnym 2020/2021).

2. Uczestnik może dokonać jednego zgłoszenia w ciągu trwania konkursu. Organizator zastrzega
sobie prawo do:
a) wezwania do ponownego złożenia formularza uczestnictwa w przypadku błędnie wypełnionego
formularza,
b) wezwania do ponownego złożenia pracy konkursowej w przypadku uszkodzenia
uniemożliwiającego częściowe lub całkowite jej odtworzenie.
3. Uczestnik przesyła wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
4. Film/nagranie powinno być na płycie CD, DVD lub pendrive, opisane i zapakowane w sposób
uniemożliwiający jego uszkodzenie. Organizator nie odpowiada za zniszczenie filmu/nagrania
w czasie transportu uniemożliwiające jej poprawne odtworzenie.
5. Czas trwania filmu/nagrania od 30 do 60 sekund.
6. Rozdzielczość filmu/nagrania powinna być : HD, Full HD.
7. Film/nagranie powinno zostać przesłane w formacie MP4.
8. Film/nagranie powinno zawierać odpowiedź na pytanie – „Jak przyznane Stypendium wpłynęło na
mój rozwój?”
9. Technika filmu/nagrania jest dowolna. Film/nagranie musi jednak zawierać w sobie elementy,
pozwalające jednoznacznie powiązać go z projektem „Lubuskie Talenty – Program Stypendialny”.
10. Organizator nie zwraca nadesłanych prac konkursowych.
§4
Nagrody
1. Wśród nadesłanych zgłoszeń Komisja konkursowa wyłoni 10 Laureatów – 5 (I, II, III miejsce i dwa
wyróżnienia) ze Szkół Podstawowych i 5 z Liceów Ogólnokształcących (I, II, III miejsce i dwa
wyróżnienia) .
2.

Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

3. Dodatkowo zwycięskie filmy/ nagrania zostaną wyemitowane na kanale youtube UMWL, na stronie
www.lubuskie.pl oraz na facebooku.
§5
Rozstrzygnięcie konkursu
1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję konkursową.
2. Prace będą oceniane według następujących kryteriów:
a) zgodność z tematem i celem Konkursu,
b) atrakcyjność i przejrzystość prezentowanej formy,

c)

twórcze podejście do zagadnienia.

3. Laureaci konkursu zostaną poinformowani drogą elektroniczną, telefonicznie oraz zaproszeni na
uroczyste wręczenie nagród.
§6
Prawa autorskie
1. Udział w konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu oraz oświadczenie
Uczestnika, że posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich osób
trzecich, nie narusza dóbr osobistych osób przedstawionych na filmie oraz innych dóbr prawnie
chronionych. Tym samym Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw
autorskich w zakresie nadesłanego filmu/nagrania.
2. Udział w konkursie oznacza zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora autorskich praw
majątkowych do filmu/nagrania na następujących polach eksploatacji:
- utrwalanie, zwielokrotnianie, wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych,
- publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne wystawianie, odtworzenie,
nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie,
- rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,
- tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne
zmiany) oraz korzystanie z nich na polach eksploatacji, o których mowa powyżej.
3. Udział w konkursie oznacza zgodę na publikację wizerunku Uczestnika konkursu przez Organizatora
Konkursu w celach wynikających z niniejszego regulaminu, zgodnie z art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1231
z późniejszymi zmianami) oraz brak roszczeń finansowych związanych z ww. publikacjami.
§7
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy konkurs realizuje działania z zakresu zwiększenia widoczności projektu „Lubuskie Talenty –
Program Stypendialny”.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu i jest jedynym dokumentem
określającym zasady konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
4. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
5. Organizatorzy mogą przerwać lub odwołać konkurs bez podania przyczyny.

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

Załącznik nr 1
do regulaminu konkursu

FORMULARZ UCZESTNICTWA W KONKURSIE NA FILM/NAGRANIE „Lubuskie. Pokaż swój talent 2020.”

Imię i nazwisko
Adres
Telefon
E-mail
Data urodzenia
Tytuł filmu zgłaszanego do Konkursu

Oświadczam, iż:
- posiadam pełnię praw autorskich do zgłoszonego filmu/nagrania,
- nie naruszam praw autorskich osób trzecich,
- nie naruszam dóbr osobistych osób przedstawionych na filmie oraz innych dóbr prawnie chronionych,
- nieodpłatnie przenoszę na Organizatora autorskie prawa majątkowe do filmu/nagrania
- zapoznałem/am się z treścią Regulaminu konkursu pn. „Lubuskie. Pokaż swój talent 2020” oraz akceptuje
wszystkie jego postanowienia,
- oświadczam, iż ja ……………………………………………………………..
(imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna)

jestem rodzicem/opiekunem prawnym niepełnoletniego biorącego udział w Konkursie i wyrażam zgodę na
udział …………………………………………………………………. w w/w konkursie.
(imię i nazwisko uczestnika)

………………………………………………………….
(podpis Rodzica/Opiekuna)

