Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk
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Regulamin Konkursu na reportaż pt. „Co to znaczy być Europejczykiem?”
w ramach projektu „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu na reportaż pt. „Co to znaczy być Europejczykiem?”, zwanego
dalej „Konkursem”, jest Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej z siedzibą przy ul.
Partyzantów 31 A, 76-200 Słupsk.
2. Konkurs organizowany jest w ramach projektu Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct
– Słupsk, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach dotacji dla punktów
informacji publicznej „Sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct” w latach 2018 –
2020.
3. Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi na integrację w Unii Europejskiej, podkreślenie
jednego z priorytetów „Nowy impuls dla demokracji europejskiej”. Reportaż konkursowy ma
dotyczyć rodziny i miejsca, w którym żyjemy. Ma wskazać na integrację międzynarodową,
również międzypokoleniową, ma dotyczyć tematyki tożsamości europejskiej związanej z
zachowaniem tradycji dziedziczonych z pokolenia na pokolenie, tradycji przechowywanych i
kultywowanych w miejscu, w którym żyjemy – we wspólnej Europie. Kontekst odpowiedzi
może być związany z historią, religią, muzyką – dziedzictwem kulturowym danego obszaru
geograficznego.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w
przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub z innej przyczyny niezależnej od
Organizatora.
5. Decyzje Organizatora są ostateczne. Uczestnikom nie przysługuje prawo odwoływania się i
wnoszenia reklamacji.
§2
Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba która ukończyła 16 rok życia i nie przekroczyła 20
roku życia (16-19 lat).
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie pracy na adres Organizatora Konkursu.
3. Warunkiem uczestnictwa jest zaakceptowanie w całości wszystkich postanowień niniejszego
Regulaminu oraz udzielenie zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie
Uczestnika, który nie ukończył 18 lat.
4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz osoby
pozostające z Organizatorem w stałym stosunku zlecenia.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z
przyczyn od niego niezależnych.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych
osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem
prawa do nagrody.
7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
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§3
Kryteria konkursowe
1. Głównym kryterium ocen dokonywanych przez komisję konkursową są:
- zgodność z tematyką konkursu,
- niebanalna interpretacja tematu,
- jakość techniczna zdjęć,
- aspekt artystyczny łączący dwa światy – ten przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej i po
wstąpieniu Polski do UE w maju 2004 r.
2. Komisja konkursowa składa się z 4 członków powołanych przez Organizatora.
§4
Zasady Konkursu
Konkurs rozpoczyna się w dniu 8.10.2020 r.
Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 8.11.2020 r. o północy.
Ocena prac konkursowych przez Komisję Konkursową nastąpi w dniach 9-15.11.2020 r.
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 16.11.2020 r.
Do Konkursu mogą być zgłaszane reportaże napisane osobiście przez Uczestnika, do których
przysługują Uczestnikowi autorskie prawa osobiste i majątkowe, a także nie naruszające
praw osób trzecich.
6. Uczestnik zgłasza reportaż poprzez wysłanie swojej pracy na adres: europedirectslupsk@bgsw.pl
7. Warunkiem udziału w Konkursie jest prawidłowe opisanie nadesłanych reportaży zgodnie z
poniższą instrukcją:
a) tytuł dzieła,
b) imię i nazwisko Uczestnika Konkursu - autora,
c) nazwa szkoły z którą związany jest Uczestnik,
d) ilość znaków ze spacjami – 3000.
e) podpisana (dopuszcza się skan) przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego zgoda na
przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu.
8. Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę.
9. Do każdego reportażu jego autor dołącza 2 zdjęcia obrazujące opisywaną treść. Zdjęcia
powinny być nadesłane w rozdzielczości 300 dpi.
10. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie reportaży
przekraczających podaną ilość znaków oraz reportaży, które w inny sposób naruszają
niniejszy Regulamin, w szczególności postanowienia objęte §4.
11. Zgłoszenie reportażu do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że prawa
autorskie do reportażu przechodzą na Organizatora Konkursu; Uczestnik ponosi wszelką
odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.
12. Począwszy od dnia ogłoszenia Konkursu Organizator będzie publikował informacje o
Konkursie w wybranych przez siebie środkach masowego przekazu.
13. Nagrodzone i wyróżnione reportaże nadesłane na Konkurs (po ocenie Komisji) zostaną
opublikowane wraz ze zdjęciami na stronie internetowej Punktu Informacji Europejskiej
Europe Direct – Słupsk www.europedirect-slupsk.pl, w gazecie lokalnej pt. „Przegląd
Słupski” wkładka „Kierunek Europa”, w serwisie internetowym „Przeglądu Słupskiego”.
1.
2.
3.
4.
5.
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§5
Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody
1. Ocena nadesłanych reportaży dokonywana będzie przez Komisją Konkursową powołaną
przez Organizatora.
2. Komisja Konkursowa, biorąc pod uwagę spełnienie warunków opisanych w §3 niniejszego
Regulaminu przyzna 4 nagrody pieniężne:
- 1 miejsce - nagroda główna o wartości 400 zł;
- 2 miejsce – nagroda o wartości 300 zł;
- 3 miejsce – nagroda o wartości 200 zł;
- wyróżnienie o wartości 100 zł;
3. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
§6
Ogłoszenie wyników i wydanie nagród
1. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej Punktu Informacji
Europejskiej Europe Direct – Słupsk www.europedirect-slupsk.pl pn. „Młodzi Europejczycy
publikują” oraz na portalach społecznościowych Europe Direct – Słupsk i na portalu „Przeglądu
Słupskiego”; Reportaże zostaną opublikowane w dodatku do „Przeglądu Słupskiego” pt. „Kierunek
Europa”.
2. Wydanie nagród nastąpi niezwłocznie po podpisaniu protokołów odbioru oraz podpisaniu umowy
o przeniesieniu majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora przez Laureata za zasadach
wskazanych w niniejszym Regulaminie.
§7
Prawa autorskie
1. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne
wykorzystanie przesłanych materiałów przez Bałtycką Galerię Sztuki Współczesnej z
siedzibą w Słupsku oraz Komisję Europejską na potrzeby wszelkich działań związanych z
organizacją i promocją Konkursu.
2. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie oświadcza, że
przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do tekstów
i zdjęć, że wszystkie osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach, w tym Uczestnik,
wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku.
3. Uczestnik (jeżeli nie ukończył 18 roku życia – za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego)
udziela Organizatorowi zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora jego prac do
celów konkursowych.
4. Uczestnik Konkursu zapewnia, że nie będzie dochodzić od Organizatora wynagrodzenia za
korzystanie z tekstów zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności
wynagrodzenia za rozpowszechnianie tekstów na stronie internetowej, gazecie itp.
5. Uczestnik Konkursu zapewnia, że osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach, a także
ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia za korzystanie
ze zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za
rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego
udostępniania zdjęć, nie będą także wykonywały autorskich praw osobistych lub,
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odpowiednio, praw osobistych artysty wykonawcy, a w szczególności nie będą domagali się
wskazywania i sposobu wskazywania ich jako współautora czy wykonawcy.
Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania nadesłanych na Konkurs materiałów, które
przechodzą na własność Organizatora z chwilą otrzymania przez niego zgłoszenia do udziału
w Konkursie.
Uczestnik zobowiązuje się, że w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie przeniesie na
Organizatora autorskie prawa majątkowe do tekstów i fotografii na wszystkich polach
eksploatacji.
Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia
przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub
opóźnione zgłoszenia do Konkursu.
§8
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail Konkursu: europedirectslupsk@bgsw.pl; o.trojanowicz@bgsw.pl. Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udziela Olga
Trojanowicz, odpowiedzialna za organizację Konkursu przez Organizatora.
2. Złamanie ustaleń Regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z
uczestnictwa w Konkursie.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Dane osobowe Uczestnika Konkursu oraz jego rodzica lub opiekuna prawnego będą przetwarzane
zgodnie z zasadami wskazanymi RODO.
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