Regulamin konkursu
„WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM”1
I

Organizator

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych DWUKROPEK w Żarach
Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Żary o statusie miejskim.

II Uczestnicy
Młodzież w wieku 14-19 lat. W konkursie biorą udział szkoły z Gminy Żary o statusie
miejskim, które wyznaczają grupy młodzieży do uczestnictwa w zadaniu.
III Cel konkursu
Celem konkursu jest podniesienie wiedzy młodzieży na temat historii, poezji i pieśni
patriotycznej, upowszechnianie lokalnej twórczości oraz edukacja historyczna - poprzez
przygotowanie teledysku będącego dowolną interpretacją pieśni lub poezji patriotycznej
z elementem lokalnym w tle.
IV Zasady ogólne
1. Przedmiotem konkursu są filmiki nagrane i wykonane samodzielnie – max 4 minuty
nagrania (mogą to być nagrania telefonem). W konkursie biorą udział szkoły, które delegują
do rywalizacji poszczególnych uczniów lub grupy uczniów. W każdej grupie preferowane jest
wybranie lidera grupy – reprezentanta. Filmy (teledyski interpretujące poezję lub prozę
patriotyczną) powinny mieć ciekawą oprawę i uwzględniać dodatkowo jakieś element
lokalny, regionalny, np. ciekawe historycznie miejsce, pomnik, budynek. Może być on tłem
teledysku lub głównym jego punktem.
2. Oddane prace należy opisać drukowanymi literami (nazwa szkoły, imię i nazwisko
autora/autorów, nr telefonu) oraz dołączyć podpisane oświadczenia (załącznik do
regulaminu).
3. Nagrodzone teledyski zostaną umieszczone w Internecie. Zwycięskie szkoły otrzymają
nagrody rzeczowe w kwocie 500 zł – I miejsce, 300 zł - II miejsce, 200 zł – III miejsce.
4. Jury może dokonać innego podziału nagród. Decyzje Jury są ostateczne.
5. Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace, które w jakikolwiek sposób obrażają uczucia
patriotyczne Polaków lub zawierają treści powszechnie uważane za obraźliwe.
V Zasady szczegółowe
1. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 01.10.2018 godz. 15.30
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Chłopcy z Placu Broni - Kocham wolność, autor tekstu: Bogdan Łyszkiewicz

2. Prace należy dostarczyć osobiście do siedziby organizatora: Stowarzyszenie Wspierania
Inicjatyw Kulturalnych, ul. Wrocławska 11 (budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Żarach)-sekretariat.
3. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora. O wynikach konkursu uczestnicy
zostaną powiadomieni drogą telefoniczną. Wyniki zostaną opublikowane w INFO Żary oraz
na stronach internetowych: MBP Żary i Facebooku MBP Żary i Stowarzyszenia Dwukropek.
Rozdanie nagród nastąpi podczas koncertu uświetniającego obchody 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości.
4. Nagrodzone i wyróżnione prace będą zaprezentowane w listopadzie 2018 roku podczas
koncertu w Auli Urzędu Miasta. O szczegółowym terminie uczestnicy i zwycięzcy zostaną
poinformowani telefonicznie.
5. Przesłane teledyski przechodzą na własność organizatora, który przejmuje prawa autorskie
do nadesłanych prac.
6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego
wykorzystania nagrań w następujących polach eksploatacji: oglądanie, odsłuchiwanie,
publikowanie w Internecie oraz ich utrwalanie w innych formach.
7. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków i regulaminu konkursu. Ostateczna
interpretacja należy do Organizatora. Nie przewidziano procedury odwoławczej.
8. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na
przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach
marketingowych organizatora (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
9. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania
przyczyny.

Informacje o konkursie można uzyskać u organizatora:
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych w Żarach
ul. Wrocławska 11 (budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej)
Tel.68 374 37 36 wew. 44 lub 36

Załącznik nr 1
Do regulaminu konkursu „WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM”
tytuł nagrania/filmiku
………………………………………………………………………………………………..
nazwa szkoły
………………………………………………………………………………………….. …………
imię i nazwisko lidera (AUTORA)
……………………………………………………………………………………………………………
imiona i nazwiska wykonawców:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
telefon kontaktowy ………………………………………………………………………………………
komentarz ………………………………………………………………………………………………..
. …………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do teledysków i zgoda na przetwarzanie danych
osobowych
Oświadczam, że jestem autorem dostarczonych filmów i nie naruszam praw autorskich oraz dóbr
osobistych innych osób.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie, rozpowszechnianie oraz prezentacje przekazanych
filmów.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią regulaminu konkursu, który rozumiem i akceptuję.

..........................................................
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………..
Podpisy wszystkich uczestników

Oświadczenie
Tytuł zadania: „Wolność kocham i rozumiem”
Organizator: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych „Dwukropek”;
ul. Wrocławska 11; 68-200 Żary
Imię i nazwisko uczestnika / rodzica/opiekuna
.......................................................................................................
Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014r., poz.
1182 z późn. zm.) i ustawą z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.
Dz. U. Z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i
udostępnienie
mojego
wizerunku/
wizerunku
mojej
córki/mojego
syna*…...................................................................................... przez organizatora konkursu
do
celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu oraz opublikowanie
danych i wizerunku syna/córki w materiałach promocyjnych i informacyjnych o konkursie w
środkach masowego przekazu.
Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Kulturalnych Dwukropek, ul. Wrocławska 11; 68-200 Żary. Dane osobowe zostały przekazane
dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji konkursu WOLNOŚĆ
KOCHAM I ROZUMIEM przez okres 5 lat. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą
udostępniane innym odbiorcom danych. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz ich
poprawienia.

..............................................................
data i podpis rodzica/opiekuna

