REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO
PN. „KRZYK ZIEMI #2! BYĆ ODPOWIEDZIALNYM W ŚWIECIE GLOBALNYM”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady konkursu
filmowego programu edukacyjnego pn. „Krzyk Ziemi #2! Być odpowiedzialnym w świecie
globalnym” zwany dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida zwany dalej
„Organizatorem”, w partnerstwie z Stowarzyszeniem Fashion Revolution Poland zwanym
dalej „Partnerem”. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją
postanowień Regulaminu i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
3. Konkurs jest integralną częścią programu edukacyjnego pn. „Krzyk Ziemi #2! Być
odpowiedzialnym w świecie globalnym”, którego głównym celem jest prowadzenie
edukacji globalnej, kształtowanie umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia,
budowanie postaw solidarności, otwartości, a przede wszystkim odpowiedzialności.
II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Konkurs jest jednoetapowy.
2. Drużyna szkolna przystępująca do Konkursu musi posiadać opiekuna/nauczyciela - osobę
pełnoletnią, zwaną dalej „Opiekunem”, która w imieniu drużyny dokona zgłoszenia
Utworu do Konkursu.
3. Krótkometrażowy utwór audiowizualny zwany dalej „Utworem” przygotowywany jest
przez drużyny szkolne, w skład której mogą wchodzić wyłącznie osoby zgłoszone do
programu edukacyjnego pn. „Krzyk Ziemi #2! Być odpowiedzialnym w świecie globalnym”.
III. WARUNKI SPEŁNIANE PRZEZ UTWÓR
1. W Konkursie oceniane będą Utwory.
2. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu Utworu prezentującego wybrany problem
ekologiczny i zawierającego propozycję jego rozwiązania.
3. Opiekun w imieniu drużyny szkolnej zgłasza Utwór. Jedna drużyna szkolna może zgłosić
tylko jeden Utwór.
4. Czas trwania Utworu nie może wynosić mniej niż 3 minuty i nie więcej niż 5 minut. Utwory
trwające powyżej 5 minut nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.
5. Utwór powinien być wykonany techniką cyfrową (w formacie mp4) przy użyciu kamery
video, aparatu fotograficznego, telefonu komórkowego itp. i w razie potrzeby zapisany na
płycie DVD lub pendrive.
6. Utwór musi zawierać wgrane napisy (umożliwiające odbiór Utworu osobom głuchym).
7. Muzyka i efekty dźwiękowe wykorzystane w Utworze nie mogą naruszać praw osób
trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają Opiekuna.
8. Grafiki i materiały video wykorzystane w Utworze nie mogą naruszać praw osób trzecich,
a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają Opiekuna.
9. O zakwalifikowaniu Utworu do Konkursu decyduje Organizator.
10. Utwory zgłoszone do Konkursu mogą zostać wykorzystane we wszelkich działaniach
informacyjnych i promocyjnych związanych z programem i działalnością Organizatora,
w szczególności na stronie internetowej Organizatora lub innych stronach internetowych
i mediach społecznościowych administrowanych przez Organizatora oraz na stronach

internetowych i mediach społecznościowych podmiotów, którym Organizator udostępni
zarejestrowany materiał. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji Utworów także
na innych stronach internetowych oraz podczas wydarzeń stacjonarnych.
11. Zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, przesyłanie na Konkurs Utworów
zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami.
12. Organizator nie odsyła Utworów zgłoszonych do udziału w Konkursie, w tym Utworów
zdyskwalifikowanych lub niezakwalifikowanych do Konkursu.
13. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle
zabezpieczonych Utworów zgłaszanych na Konkurs.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Warunkiem udziału w Konkursie jest:
a. dostarczenie Utworu zgodnego z wymogami Regulaminu, określonymi w rozdziale
III Regulaminu.
b. dostarczenie prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszeniowej i Oświadczenia,
zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki do niniejszego Regulaminu.
Regulamin oraz wzór Karty zgłoszeniowej i Oświadczenia zostaną przesłane Opiekunom
drużyn szkolnym oraz będą dostępne na stronie internetowej www.nhlab.okn.edu.pl.
Nadesłanie Utworu wraz z prawidłowo wypełnioną Kartą zgłoszeniową i Oświadczeniem
jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
Utwór należy złożyć jednym z poniższych sposobów:
a. osobiście w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 5, 31-959 Kraków w zamkniętej
kopercie z dopiskiem: „Konkurs filmowy programu pn. Krzyk Ziemi #2! Być
odpowiedzialnym w świecie globalnym”
b. przesłać kurierem lub pocztą na wskazany powyżej adres z dopiskiem: Konkurs filmowy
programu pn. „Krzyk Ziemi #2! Być odpowiedzialnym w świecie globalnym”
c. przesłać pocztą elektroniczną na adres: ekologia@okn.edu.pl – w tym wypadku
Organizator potwierdzi mailowo otrzymanie Utworu.
Termin składania Utworu wraz z prawidłowo wypełnionymi dokumentami upływa
z dniem 6 czerwca 2022 r. (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Ośrodka
Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie).
Koszty przesyłki ponosi Uczestnik Konkursu.

V. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE
1.

Opiekun zgłaszając Utwór do Konkursu oświadcza, że:
a. ma pełne prawo do rozporządzania Utworem zgłoszonym do Konkursu, które nie
jest ograniczone na rzecz osób trzecich;
b. osoby utrwalone w Utworze, których zgoda jest konieczna do ich publikacji,
wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich
wizerunku w Internecie.
2. Opiekun ponosi całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek
roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych w związku
z Utworem zgłoszonym do Konkursu i zawartych w nim treści oraz za ewentualne
naruszenie praw osób trzecich, w tym także za wykorzystanie bez zgody opiekuna
prawnego wizerunku osoby małoletniej.
3. Opiekun oświadcza, że Utwór nie brał udziału w innych konkursach.

VI. JURY KONKURSU I KRYTERIA OCENY
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w drodze oceny Jury Konkursu, powołanego przez
Organizatora.
Każdy Utwór zgłoszony do Konkursu będzie rozpatrywany indywidualnie.
W skład Jury Konkursu wejdą trzy osoby wytypowane przez Organizatora.
Członkowie Jury Konkursu przed przystąpieniem do oceny Utworów wybiorą ze swego
grona przewodniczącego.
Członkowie Jury Konkursu przy ocenie Utworów wezmą pod uwagę następujące kryteria:
a. zgodność tematu Utworu z tematyką Konkursu;
b. oryginalność podejścia do tematu i pomysł na Utwór
c. wartość merytoryczną Utworu;
d. wartość artystyczną Utworu;
e. wartość techniczną Utworu.
Jury Konkursu dokona oceny Utworów oraz rozstrzygnięcia Konkursu nie później niż do
dnia 13 czerwca 2022 roku.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na specjalnie zorganizowanym spotkaniu finałowym
programu w dniu 20 czerwca 2022 roku.
Jury Konkursu, biorąc pod uwagę kryteria określone w pkt. 5, przyzna nagrody
tj. 1 nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia.
Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
Organizator ma prawo do zmiany ilości przyznawanych nagród/wyróżnień.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby biorące udział w Konkursie
na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu,
w szczególności na publiczne podanie imion i nazwisk, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać u Organizatora:
Elżbieta Urbańska-Kłapa: tel. 12 644 27 65, w. 21, ekologia@okn.edu.pl
Magdalena Kotula: tel. 12 644 27 65, w. 47, m.kotula@okn.edu.pl
Julia Lachiewicz: tel. 12 644 27 65, w. 47, j.lachiewicz@okn.edu.pl
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu spotkania finałowego programu oraz
pozostałych terminów, o czym poinformuje Opiekunów drużyn szkolnych.
Spory związane z Konkursem będą rozpatrywane przez Organizatora, a jego decyzje w tym
zakresie będą wiążące i ostateczne.
Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu i nie wyłonienia Laureatów.
Uczestnicy nie będą zgłaszać roszczeń finansowych za Utwór emitowany w mediach
zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości
skontaktowania się z Laureatami Konkursu.
Warunkiem otrzymania nagrody/wyróżnienia jest osobiste odebranie - przez Opiekuna
wraz z min. jednym członkiem drużyny szkolnej - nagrody w miejscu i czasie wskazanym
przez Organizatora.

