Regulamin konkursu

Regulamin konkursu „Harce i łamańce- mój czas z wnukami"
I.
1.

Organizator konkursu
Poseł do PE Jerzy Buzek, Premier RP w latach 1997 - 2001,Biuro Posła do

Parlamentu Europejskiego –Katowice 40-097, ul.3 Maja 17/3, tel./fax. 32 203 27 92,
e-mail: kc@buzek.pl; (dalej: Organizator).
2. Organizator może współdziałać przy organizowaniu konkursu z innymi pomiotami,
które zamierzają wnieść wkład w przygotowanie lub realizację programu konkursu.
II. Cel konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac oddających potrzebę aktywności i
propagowanie ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu z wnukami, troski o
własne zdrowie, odkrywanie wspólnych zainteresowań, czerpanie ze wzajemnych
doświadczeń, przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu starszych z jednoczesnym
oderwaniem młodego pokolenia od komputera. Prace konkursowe powinny stanowić
interpretację hasła konkursowego
III. Przedmiot konkursu
1. Konkurs polega na przesłaniu pracy dokumentującej różnorodne działania
dziadków i wnuków.
2. Praca uczestnika może być przedstawiona w postaci reportażu fotograficznego,
prezentacji multimedialnej lub filmiku, albumu etc.

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie
1.

Konkurs ma charakter otwarty.

W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, która zgłosiła chęć wzięcia udział w Konkursie zgodnie z
niniejszym Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę
na przetwarzanie danych osobowych oraz posiadająca wszelkie prawa autorskie do
przesłanej pracy zwana dalej „Uczestnikiem”. ( załącznik nr1 do regulaminu)

2. W przypadku osób małoletnich pisemną zgodę na udział w Konkursie oraz na
przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu musi wyrazić przedstawiciel
ustawowy lub opiekun prawny(załącznik nr 2 do regulaminu). Wyrażenie zgody przez
rodzica lub prawnego opiekuna jest równoznaczne z bezwarunkową akceptacją
postanowień niniejszego regulaminu.
3.

Organizator oraz członkowie nie mogą brać udziału w konkursie.

4. Formularz zgłoszeniowy będzie zawierał dane osobowe: imię i nazwisko, adres
zamieszkania, adres email (adres poczty elektronicznej) oraz numer telefonu,
oświadczenie opiekunów prawnych w przypadku osób małoletnich
5.

Zgłoszenie do udziału w konkursie jest bezpłatne.

6.

Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu jedną pracę.

7. Filmy powinny być zapisane w formatach AVI lub MPEG lub MP4.
8.

W celu zachowania anonimowości i obiektywizmu podczas głosowania jury

prace konkursowe nie mogą zawierać informacji o twórcach.
9.

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb

konkursu oraz, w przypadku wygranej, na umieszczenie imienia i nazwiska na liście
laureatów konkursu w Internecie.
10.

Do konkursu nie dopuszcza się prac:

a.

naruszających godność ludzką;

b.

zawierających treści dyskryminujące ze względu na rasę, płeć, orientację

seksualną oraz narodowość;
c.

raniących przekonania religijne lub polityczne;

d.

zagrażające fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich;

e.

sprzyjających zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub

ochronie środowiska.
f. Przesłane prace nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w
szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik będzie zobowiązany
do uzyskania od osób, którym przysługują ww. prawa, wszelkich niezbędnych praw,
licencji, zgód i upoważnień w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w Plebiscycie.
Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako
istotne naruszenie postanowień Regulaminu, skutkujące natychmiastowym
wykluczeniem Uczestnika z Plebiscytu. Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny
za zgodność z prawem wykonanego Zadania Konkursowego i poniesie wszelkie

konsekwencje wykorzystania Zadania Konkursowego przez Organizatorów w
związku z organizacją Konkursu.
g.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania pracy dla własnych

celów reklamowych i marketingowych. W takim przypadku Uczestnikowi nie
przysługuje prawo żądania zapłaty za powyższe wykorzystanie.
h.

Organizator ma prawo dokonać redakcji wykonanych przez Uczestników prac

lub usunięcia ich z systemu bez podawania przyczyn, jeśli uznają takie działanie za
uzasadnione w szczególności w przypadkach naruszenia przez Uczestnika
uzasadnionych interesów Organizatorów lub złamania regulaminu Konkursu , czy też
naruszenia zasad współżycia społecznego
V. zasady konkursu
1.

Konkurs jest realizowany w okresie od 1 sierpnia 2018 roku do 20 listopada
2018r.

2.

Prace konkursowe należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20
listopada 2018r.
na adres:
Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego –Katowice 40-097, ul.3 Maja 17/3
lub e - mail: kc@buzek.pl,
ewentualnie na adres jednego z wskazanych Uniwersytetów III Wieku
Uniwersytetów Koordynatorów:

Uniwersytet III Wieku w Katowicach ul. Bankowa 14, Katowice 40 - 007, e -mail:
utw@us.edu.pl

Uniwersytet III Wieku w Gliwicach, ul. Bojkowska 37, Gliwice 44 - 100,
e -mail: utw.gliwice@wp.pl
Uniwersytet III Wieku w Raciborzu, ul Słowackiego 55/212, Racibórz 47 - 400, e
-mail: sutw.raciborz@gmail.com

Uniwersytet III Wieku w Łazach, ul. Jesionowa1, Łazy 42-450, e mail:
utw@utwlazy.pl
Uniwersytet III Wieku w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, Częstochowa 42 217,e -mail: utw@ajd.czest.pl
Uniwersytet III Wieku w Cieszynie, ul. Bielska 6, 43 - 400 Cieszyn, e -mail:
utw.cieszyn@gmail.com

3.

Przyjmujemy

prace

umieszczone

wykonane

ręcznie

lub

na

nośniku

elektronicznym
Osobą upoważnioną

ze strony organizatora do kontaktu z uczestnikami jest

p Katarzyna Czajka, tel. 661 777 775, e-mail: kc@buzek.pl
4.

Prace złożone po wyznaczonym terminie nie będą dopuszczone do konkursu,

chyba, że Organizator ze względu na szczególne okoliczności postanowi inaczej.
5.

Wszystkie zgłoszone prace konkursowe pozostają w archiwum Organizatora.

6.

Prace konkursowe oceniane będą przez Komisję Konkursową, a ostateczny

werdykt będzie wynikiem głosowania członków Komisji podjętym po dyskusji.
Komisja weźmie pod uwagę między innymi: oryginalność, ekspresję, oraz jakość
przekazywanych informacji.
7.

Organizator zastrzega sobie prawo niewykorzystania wybranej pracy.

8.

Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia na końcu lub początku

każdej biorącej w konkursie pracy, planszy z logotypami sponsorów i partnerów
konkursu.

VI. Dyskwalifikacja
Praca konkursowa zostanie zdyskwalifikowana, jeżeli:
1) zostanie przedłożona po dacie zamknięcia konkursu
2) nie spełni wymogów regulaminu konkursu.
VII. Nagrody
1.

Nagrody w konkursie

Etap regionalny
uniwersytety wskazane w &V pkt 2 - Koordynatorzy wybierają z nadesłanych prac
trzy najlepsze prace.
1 miejsce – tablet
2 miejsce – zegarek
3 miejsce - pióro /czytnik e- booków/
Etap finałowy
organizator powołuje Kapitułę Konkursową i wybiera 1 finalistę konkursu, który
otrzyma dwuosobowe zaproszenie na 5-dniowy wyjazd do Brukseli i Amsterdamu.
Wyjazd będzie miał miejsce kwiecień-maj 2019.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej liczby nagród, jeśli
napływające prace nie spełnią wymaganego poziomu artystycznego.
IX. Postanowienia dotyczące przeniesienia własności oryginalnego egzemplarza
filmu oraz autorskich praw majątkowych do wybranej pracy konkursowej
1.

Uczestnicy biorący udział w konkursie muszą być twórcami, współtwórcami lub

producentami pracy konkursowej.
2.

Uczestnik, zgłaszając pracę na konkurs, jest zobowiązany do złożenia

pisemnego oświadczenia o posiadaniu wyłącznych autorskich praw majątkowych do
filmu, które zawiera Karta zgłoszenia (załącznik nr 1do regulaminu).
3.

Oryginalny egzemplarz nagrodzonej pracy przechodzi na własność

organizatora, z chwilą przyjęcia nagrody przez uczestnika konkursu..
6.

Uczestnicy konkursu upoważniają organizatora na zasadzie niewyłączności, do

nieodpłatnego korzystania i rozporządzania zgłoszonymi do konkursu pracami (w
sposób nieograniczony terytorialnie, czasowo oraz co do liczby zwielokrotnień na
następujących polach eksploatacji: utrwalanie (zapisu) we wszystkich dostępnych
formach (fotografia, audio, wideo) – zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku
i obrazu – wprowadzania do pamięci komputera – publicznego udostępniania w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym, w tym poprzez Internet, publicznego odtwarzania, publicznego
wyświetlania, nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz
reemisji i retransmisji, każdorazowo w kontekście ich związku z konkursem.

X. Sposób podania wyników konkursu do publicznej wiadomości
Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej buzek.pl terminie do 20 grudnia
2018 roku Laureaci konkursu zostaną dodatkowo poinformowani o wynikach pocztą
elektroniczną
XI. Unieważnienie konkursu
Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku:
1)

gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa,

2)

gdy wszystkie prace konkursowe nie spełnią warunków regulaminu,

3)

niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych.

XII. Postanowienie końcowe
1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osoby trzecie lub
przez innych Uczestników nieprawdziwych i/lub niepełnych informacji o Konkursie
oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych i/lub
oświadczeń przez Uczestników.
3. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie konkursu bądź
zmiany w harmonogramie wynikłe z przyczyn niezależnych od niego.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu pod warunkiem, że taka
zmiana nie naruszy praw nabytych uczestników konkursu. O wszelkich zmianach
organizator będzie informować na oficjalnej stronie internetowej buzek.pl
5. Ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu należy do Organizatora

