„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary
wiejskie”

Regulamin konkursu filmowego „Dlaczego warto spędzić wakacje na lubuskiej wsi?”:

1.

Organizator konkursu:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego – Departament Programów Rozwojów
Obszarów Wiejskich

2.

Cele konkursu:
 Promowanie najciekawszych gospodarstw agroturystycznych, ekologicznych i rolnych
oraz propagowanie aktywnego wypoczynku na wsi
 Rozpowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat obszarów wiejskich i pracy
w gospodarstwach rolnych oraz turystyki wiejskiej

3.

Warunki konkursu:
 Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych z terenu całego
województwa lubuskiego
 Film zgłoszony do konkursu powinien spełniać następujące warunki:
 zachęcać do spędzania wolnego czasu na lubuskiej wsi
 czas trwania: nie mniej niż 30 sekund i nie więcej niż 60 sekund
Uwaga: Filmy krótsze niż 30 sekund i dłuższe niż 60 sekund będą odrzucone
 zapisany na nośniku CD lub pendrive (nośniki nie będą zwracane uczestnikom
konkursu)
 Każdy nośnik (CD lub pendrive) należy włożyć do koperty A4 lub A5 i opisać wg
schematu (metryczki):
Konkurs filmowy „Dlaczego warto spędzić wakacje na lubuskiej wsi?”

Nazwa szkoły: ……………………………………………………………………………………………….
Klasa: …………………………………………………………………………………………………..……
Telefon i e-mail do szkoły: …………………………………………………………………………………
Metryczkę należy uzupełnić i nakleić na zamkniętą kopertę zawierającą nośnik z plikiem







Praca złożona w konkursie jest pracą zbiorową całej klasy – w konkursie nie będą
podlegały ocenie prace indywidualne
W ramach konkursu dana klasa może złożyć tylko jedną pracę
Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane ich autorom
Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia
źle zabezpieczonych prac
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych oraz nieodpłatne publikowanie pracy na stronach internetowych organizatora

4.

Warunki uczestnictwa:
 Dostarczenie opisanej metryczką pracy wraz z formularzem zgłoszenia, który stanowi
załącznik nr 1 do regulaminu
 Podpisanie i przesłanie razem z pracą oświadczeń - załącznika nr 2 oraz nr 3 do
regulaminu konkursu

5.

Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

Prace konkursowe należy składać do 31 maja 2019 r. na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Al. Zjednoczenia 104A
65-120 Zielona Góra
Z dopiskiem konkurs filmowy „Dlaczego warto spędzić wakacje na lubuskiej wsi?”





6.

W przypadku zgłoszeń pocztowych liczyć się będzie data wpływu do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
Prace konkursowe zostaną ocenione przez niezależną komisję powołaną przez
organizatora pod kątem oddania tematu oraz wkładu pracy
Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy
Wyniki konkursu filmowego zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie
organizatora do dnia 5 czerwca 2019 r.

Nagrody w konkursie
 Pace zgłoszone do konkursu będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
 Kategoria I – klasy I-III
 Kategoria II – klasy IV-VIII
 Organizator konkursu przewiduje następujące nagrody:
 Kategoria I – najlepsza praca zostanie nagrodzona poprzez ufundowanie warsztatów
edukacyjnych, dla całej klasy, w gospodarstwie agroturystycznym „MALINÓWKA”
w Drągowinie,
 Kategoria II – najlepsza praca zostanie nagrodzona poprzez ufundowanie warsztatów
radiowych, dla całej klasy, w Radio Zachód.
 W przypadku wysokiego poziomu prac konkursowych organizator konkursu przewiduje
wyróżnienia
 Warsztaty odbędą się w ramach dnia zajęć lekcyjnych w terminie do 19 czerwca 2019 r.
 Koszt dojazdu i warsztatów pokrywa Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Załącznik nr 1
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU FILMOWEGO
„Dlaczego warto spędzić wakacje na lubuskiej wsi?”

Dane uczestnika konkursu:
Szkoła: ………………………………………………………………………………………………………………..
Klasa: …………………………………………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji: …………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i zgadzam się z jego zapisami

………………………….……….
Miejscowość, data

……………………………………….………
Czytelny podpis Dyrektora Szkoły

Załącznik nr 2
KALAUZULA INFORMACYJNA, ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU ORAZ NA
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
……………………………………, data:……………………………………
Administrator danych:
Województwo Lubuskie - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7,
65 - 057 Zielona Góra
Administrator danych zbiera dane osobowe:
1) Imię i nazwisko uczestnika filmu;
2) Wizerunek osobowy uczestnika filmu;
3) Imię i nazwisko opiekuna uczestnika filmu
Dane osobowe zbierane są w celu realizacji konkursu filmowego pn. „Dlaczego warto spędzić wakacje
na lubuskiej wsi?”.
Dane osobowe będą przekazane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Dodatkowo wizerunek uczestnika filmu posłuży
do zamieszczenia podsumowania konkursu na stronach internetowych; www.lubuskie.ksow.pl,
www.prow.lubuskie.pl, na stronie www.lubuskie.pl, na profilu społecznościowym Sekretariatu
Regionalnego KSOW, w publikacjach podsumowujących działalność SR KSOW, w prezentacjach
multimedialnych prezentowanych na spotkaniach informacyjno - promocyjnych podsumowujących
działalność SR KSOW.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@lubuskie.pl. Z inspektorem ochrony danych można się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawia zgody przed jej cofnięciem,
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej
celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować
odmową udziału w konkursie.
Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem konkursu pn. „Dlaczego warto spędzić
wakacje na lubuskiej wsi?”.
…………………………………………

.....................................................................

(imię i nazwisko uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego)

(data i podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego)

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie i wykorzystanie wizerunku
Po zapoznaniu się z informacjami określonymi powyżej oświadczam, że wyrażam zgodę/nie
wyrażam na nieodpłatne utrwalanie i wykorzystanie przez Administratora danych mojego wizerunku
/wizerunku mojego dziecka - ……………………………………… - zarejestrowanego na filmie
konkursowym, w tym wyrażam zgodę na obrót filmem, na którym utrwalono wizerunek oraz
zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, w tym za pomocą
druku oraz technikami cyfrowymi, rozpowszechnianie oraz publikowanie wizerunku w/na:
1. www.lubuskie.ksow.pl, www.prow.lubuskie.pl, www.lubuskie.pl,
2. na profilu społecznościowym Sekretariatu Regionalnego KSOW (Facebook)
3. w prezentacjach multimedialnych prezentowanych na spotkaniach informacyjno - promocyjnych
podsumowujących działalność SR KSOW

…………………………………………

.....................................................................

(imię i nazwisko uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego)

(data i podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie oznaczonych wyżej danych
osobowych moich/mojego dziecka ………………………………………………… w celu realizacji konkursu
pn. „Dlaczego warto spędzić wakacje na lubuskiej wsi?”.
Przetwarzanie danych osobowych następować będzie na podstawie art. 6 ust.1 lit. a
rozporządzenia 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)
(Dz. U. UE. L. 119 z 04.05.2016).

…………………………………………

.....................................................................

(imię i nazwisko uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego)

(data i podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego)

Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH
W KONKURSIE FILMOWYM
„Dlaczego warto spędzić wakacje na lubuskiej wsi?”

Oświadczam, że nadesłana praca została stworzona wyłącznie przez autora/ów wymienionego/ych
w formularzu zgłoszeniowym, w żadnej części nie narusza praw autorskich osób trzecich (zarówno
osobistych, jak i majątkowych oraz uprawnień jakichkolwiek osób związanych z rozpowszechnianiem ich
wizerunku, oraz że nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Urząd Marszałkowski
Województwa Lubuskiego na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu eksploatacji tych utworów)
i nie była przedstawiana wcześniej w innych konkursach.
Oświadczam, że przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do zgłoszonego w konkursie filmu
na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 1191 z późniejszymi zmianami), na następujących polach eksploatacji:
1. wszelkiego utrwalania i zwielokrotniania filmu, w tym wprowadzania do pamięci komputera lub
innego urządzenia, wytwarzania egzemplarzy jakąkolwiek techniką, w tym drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub
innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie, na wszelkich
nośnikach, w tym nośnikach audio lub video, nośnikach papierowych lub podobnych,
światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach
komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci;
2. wszelkiego obrotu oryginałem i egzemplarzami filmu wytworzonych zgodnie z pkt 1,
wprowadzania ich do obrotu, najmu, użyczenia lub oddawania na podstawie innego stosunku
prawnego;
3. wszelkiego innego rozpowszechniania filmu, w szczególności:
a. wszelkiego publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym przez Internet, nadawania
i reemitowania przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowej,
telekomunikacyjnej lub multimedialnej, baz danych, serwerów lub innych urządzeń
i systemów, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym,
w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z możliwością zapisu lub bez takiej
możliwości,
b. wszelkiego publicznego odtwarzania, wyświetlania, wykonania, wystawiania.

………………………….……….
Miejscowość, data

……………………………………….………
Czytelny podpis

