PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
W TARNOWIE
REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO
„JESTEM KONSTRUKTOREM SWOJEJ PRZYSZŁOŚCI”
1)

Organizator konkursu
Konkurs filmowy pod tytułem „Jestem konstruktorem swojej przyszłości” zwany
dalej „Konkursem”, organizowany jest przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową
w Tarnowie Biuro Karier i Projektów (ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów), zwaną dalej
Organizatorem.
2)

Cel konkursu
Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na istotną rolę planowania / konstruowania
kariery zawodowej w sytuacji konkurencyjnego rynku pracy. Udział w konkursie pozwoli
młodzieży na lepsze poznanie siebie, a także na prawidłowe określenie preferencji oraz
predyspozycji zawodowych. Uczestnicy konkursu powinni przygotować film przedstawiający
przebieg kariery zawodowej od wyboru studiów do zdobycia posady w wymarzonym miejscu
pracy.
Interpretacja tematu zależy od pomysłowości i wyobraźni autorów.
3)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

4)

Zasady uczestniczenia w konkursie
Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów klas szkół
ponadgimnazjalnych (licea, technika).
W konkursie uczestniczą zespoły reprezentujące klasę szkolną. W zespole może
uczestniczyć dowolna liczba uczniów z danej klasy.
Dana klasa może być reprezentowana tylko przez jeden zespół.
Każdy zespół może złożyć maksymalnie 1 pracę.
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestników
niniejszego Regulaminu.
Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak
również potwierdzają, iż spełniają wszystkie warunki, które uprawniają do udziału
w konkursie.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie w odpowiednim terminie na
wskazany adres pracy spełniającej podane poniżej kryteria wraz z prawidłowo
wypełnianą kartą zgłoszenia.

Postanowienia dotyczące prac konkursowych
a) Przedmiotem Konkursu jest zrealizowanie filmu, spełniającego warunki określone
w niniejszym Regulaminie.
b) Elementy obligatoryjne:
 dopuszczalne formaty pliku, w którym zostanie zapisany film to: avi, wmv, flv,
 minimalna wymagana rozdzielczość filmu to 800x600. Film powinien być
zapisany w proporcji 4x3.
 film powinien być nie dłuższy niż 10 minut i może być nakręcony dowolną
techniką,
 film musi zawierać kilku sekundową, czytelną nazwę Konkursu,
 treść scenariusza powinna być związana z tematyką Konkursu.
c) Film nie może:
 naruszać godności ludzkiej ani też ranić przekonań religijnych lub politycznych,
 zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość,
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d)

e)

f)

g)

5)

 zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich,
 sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie
środowiska.
Dla zachowania anonimowości i obiektywności podczas głosowania prace nie mogą
posiadać napisów końcowych informujących o autorach filmu. Filmy posiadające
naniesione znaki bądź cyfry pozwalające na identyfikację autorów (np. imię i
nazwisko lub inicjały autora) będą dyskwalifikowane.
Nadesłanie pracy jest równoznaczne z faktem, iż osoby fotografowane / filmowane
wyrażają zgodę na użycie i publikację swoich wizerunków. Organizatorzy Konkursu
nie ponoszą odpowiedzialności za złamanie tego punktu regulaminu przez
uczestnika. Wszelkie roszczenia osób biorących udział w filmie skierowane będą do
osób zgłaszających dany film do konkursu.
Do udziału w Konkursie nie będą dopuszczone prace wykonane na odpłatne zlecenie
lub do których prawa autorskie zostały przekazane osobom trzecim, a także prace, co
do których zaistnieje uzasadnione podejrzenie, że naruszają prawa autorskie lub
prawa pokrewne osób nie będących członkami zespołu, bądź czyjekolwiek dobra
osobiste.
W pracach mogą być użyte fragmenty cudzych utworów lub drobne utwory w całości
na zasadach dozwolonego użytku, to jest w szczególności zgodnie z art. 23 - 35
ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a więc
wyłącznie jako przytoczenie urywków lub drobnych utworów w całości i wyłącznie w
zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, prawami gatunku twórczości oraz w sposób
nie naruszający normalnego korzystania z użytego utworu lub godzącego w słuszne
interesy twórcy tego użytego cudzego utworu.

Prawa autorskie
a) Uczestnicy konkursu oświadczają, że zgłoszona do konkursu praca stanowi ich
oryginalne dzieło i nie narusza przepisów prawa ani prawem chronionych dóbr osób
trzecich, a Uczestnicy konkursu są uprawnieni do zgłoszenia pracy konkursowej oraz
do zezwolenia na jej wykorzystanie przez Organizatora.
b) Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
Organizatora konkursu.
c) Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację zgłoszonych prac oraz publikację danych
osobowych w postaci imienia, nazwiska oraz wieku.
d) Uczestnicy konkursu oświadczają, że poprzez udział w konkursie nieodpłatnie
przenoszą na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do zgłoszonej do
konkursu pracy na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z
2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

6)

Termin i miejsce nadsyłania/składania prac
Prace należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2015 roku do
godziny 14.00. Prace złożone po tym terminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu
W przypadku prac nadsyłanych decyduje data wpływu do uczelni.
Zgłoszenia i prace konkursowe przyjmuje p. mgr Monika Grela – Biuro Rektora,
Sekcja ds. Promocji, Budynek A, I piętro, pok. 113 a.
Adres:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Biuro Rektora Sekcja ds. Promocji
33-100 Tarnów
ul. Mickiewicza 8
Dodatkowych informacji o konkursie uzyskać można pod nr telefonu 14 63 16 603.
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7)

Sposób składania prac konkursowych
a) Prace konkursowe nagrane na płytę CD lub DVD oraz kartę zgłoszeniową
umieszczoną w zamkniętej kopercie i opatrzonej godłem należy dostarczyć do Biura
Rektora PWSZ w Tarnowie.
b) Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających
wymienionych wyżej wymogów.

8)

Komisja konkursowa
Prace oceniane będą przez 3 osobową Komisję w skład, której wejdą przedstawiciele
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.
Podstawowym kryterium oceny złożonej pracy będzie pomysłowość, oryginalność,
samodzielność oraz wartość artystyczna wykonanej pracy.
Decyzja komisji co do wyboru nagrodzonych prac jest ostateczna i nie podlega
zaskarżeniu.
9)

Ogłoszenie wyników konkursu
Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 13 maja 2015 r. natomiast nagrody
wręczone zostaną 15 maja 2015 r. podczas I Targów Pracy organizowanych przez PWSZ w
Tarnowie. O miejscu i dokładnym terminie wręczenia nagród Uczestnicy zostaną
powiadomieni drogą elektroniczną (e-mailem na podane w zgłoszeniach adresy).
Wszystkie zgłoszone do konkursu prace zostaną zaprezentowane podczas Targów
Pracy w dniu 15 maja 2015 r.
10)

Nagrody
Organizator przewiduje nagrody:
Za zajęcie I miejsca:
Nagroda dla klasy:
- roczny karnet na basen
- Kamera dla klasy
+ Nagrody indywidualne: 3 x tablet
Za zajęcie II miejsca:
Nagroda dla klasy:
- roczny karnet na basen
+ nagrody indywidualne: 3 x smartfony
Za zajęcie III miejsca:
Nagroda dla klasy:
- nagrody uczelniane – w tym pendrive
+ nagrody indywidualne: 3 x dysk przenośny 500 GB
11)

Przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Tarnowie. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora wyłącznie
w celu przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U.
z 2014 r., poz. 1128 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych.
12)
Postanowienia końcowe
a) Organizator nie zwraca zgłoszonych do konkursu prac.
b) Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody głównej oraz do
nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku złożenia zbyt małej ilości prac.
c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki
prac, a także za zabezpieczenie danych osobowych zawartych w przesyłce.
d) Prace zniszczone lub niezgodne z Regulaminem nie będą brały udziału
w konkursie.
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e)

Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje wszystkie warunki zawarte
w niniejszym Regulaminie.
f) Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje
do czasu jego zakończenia.
g) Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540z późn. zm.).
h) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu
w przypadku wystąpienia istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację
Konkursu.
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