Regulamin
POWIATOWY KONKURS NA PLAKAT
„NAJCIEKAWSZE FILMOWE ROLE KOBIECE”
ODBYWAJĄCY SIĘ W RAMACH SZKOLNEGO PROJEKTU
„KOBIETY WYSOKICH LOTÓW” - EDYCJA VII

ROZDZIAŁ I
INFORMACJE OGÓLNE
1. POWIATOWY KONKURS NA PLAKAT „NAJCIEKAWSZE FILMOWE ROLE KOBIECE” jest
integralną częścią Szkolnego Projektu „Kobiety wysokich lotów”- edycja VII
2. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się w/w konkurs na plakat.
3. Przyjmowanie prac konkursowych trwa od 8 lutego do 8 marca 2016 roku.
4. Temat plakatu: najciekawsze kobiece role filmowe.
5. Zadaniem uczestników konkursu jest odszukanie ciekawej filmowej roli kobiecej i przygotowanie na jej
temat plakatu promującego.
6. Wręczenie nagród odbędzie 23 marca 2016 roku.
Gościem honorowym gali będzie Pani Małgorzata Sadowska- aktorka Teatru Polskiego w Warszawie,
urodzona i wychowana w Lipnie.

ROZDZIAŁ II
CELE KONKURSU
1. Promocja najciekawszych kobiecych ról filmowych.
2. Propagowanie technik graficznych i malarskich, jako środka wypowiedzi własnej w formie plakatu.
3. Kształtowanie wrażliwości artystycznej wśród młodych odbiorców.
4. Wyróżnienie najbardziej wartościowych plakatów.

ROZDZIAŁ III
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. W konkursie na plakat Najciekawsze filmowe role kobiece mogą wziąć udział uczniowie
•

szkół ponadgimnazjalnych

•

szkól gimnazjalnych

2. W konkursie mogą brać udział prace, które wcześniej nie podlegały ocenie na przeglądach, konkursach, itp.

3. Prace należy przygotować indywidualnie.
4. Do konkursu każdy z uczestników może zgłosić jeden projekt.
5. Projekt może zostać wykorzystany przez organizatora do stworzenia wystawy plakatów.

6. Do konkursu należy zgłaszać plakat wykonany w dowolnej technice na papierze o wymiarze nie mniejszym niż
500 x 707mm (B2 - format pionowy).
7. Prace należy dostarczyć pod adres :
Zespół Szkól Technicznych
im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie
ul. Okrzei 3
87-600 Lipno
Przesyłka powinna zawierać dopisek: POWIATOWY KONKURS NA PLAKAT „NAJCIEKAWSZE
FILMOWE ROLE KOBIECE”.
9. Zgłaszana praca na odwrocie musi zawierać: imię, nazwisko, adres, numer telefonu
kontaktowego, e-mail.
10. Wyklucza się prace zbiorowe i składane.
11. Warunkiem dopuszczenia plakatu do konkursu jest dołączenie wypełnionej dokładnie (pismem drukowanym)
karty zgłoszenia (załącznik nr 1) i oświadczenia o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na organizatora
Powiatowego Konkursu na Plakat „Najciekawsze filmowe role kobiece” oraz przetwarzaniu danych osobowych.
(załącznik nr 2).
12. Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy przekazać osobiście, przesłać pocztą (w opakowaniu
zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki) lub przesyłką kurierską do dnia 08.03.2016r.
13. Nadesłane prace nie ulegają zwrotowi.
14. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
ROZDZIAŁ IV
NAGRODY
1. Wszystkie plakaty przesłane do konkursu ocenia powołane przez organizatorów jury konkursowe.
2. Komisja konkursowa dokona wyboru najlepszych plakatów w kategorii szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół
gimnazjalnych.
3. Komisja przyzna nagrody rzeczowe lub finansowe, wyróżnienia oraz dyplomy.
4. Laureaci konkursu zostaną zawiadomieni o wynikach konkursu oraz dokładnym terminie wręczenia nagród
telefonicznie.
5. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

ROZDZIAŁ V
OŚWIADCZENIA O PRAWACH AUTORSKICH I PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH
1. Laureaci i wyróżnieni w konkursie, przekazują nieodpłatnie organizatorowi całość majątkowych praw autorskich
do złożonej pracy.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania prac osobom trzecim oraz do ich całościowej lub częściowej
publikacji w tym we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej, utrwalaniu i zwielokrotnianiu
prac, publicznemu wystawianiu (także w Internecie). Prawa te są nieograniczone czasowo, ilościowo i terytorialnie.
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się z
laureatem konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do
konkursu.
3. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy udostępniony jest na stronie internetowej
http://www.zstlipno.edu.pl/
4. W sprawach niedających się przewidzieć i nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator.
5.Osoby do kontaktu- organizatorzy: Elżbieta Sitek, Anna Szajerska, Romana Rozen, Anna Ślusarczyk i
Małgorzata Spisz tel: 54 287 33 21

Załącznik nr 1 do Regulaminu POWIATOWEGO KONKURSU NA PLAKAT „Najciekawsze filmowe role
kobiece”

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNICTWA
(proszę wypełnić drukowanymi literami)
•

Imię i nazwisko autora…………………………………………………………………

•

Data urodzenia………………………………………………………………………….

•

Tytuł pracy…………………………………………………………………………….

•

Nazwa i adres szkoły/placówki…………………………………………………………

•

Imię i nazwisko opiekuna……………………………………………………………..

•

Nr. tel. opiekuna/ szkoły……………………………………………………………….

•

Szkoła………………………………………………………………………………….

•

E-mail:…………………………………………………………………………............

Załącznik nr2 do REGULAMINU POWIATOWEGO KONKURSU NA PLAKAT
„Najciekawsze filmowe role kobiece”
Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Powiatowego
Konkursu na Plakat „Najciekawsze filmowe role kobiece” (Zespół Szkół Technicznych im.
Ziemi Dobrzyńskiej, ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno) oraz przetwarzaniu danych osobowych.
•

……………………………………………………
Imię i nazwisko uczestnika/uczestników konkursu

•

……………………………………………………
Imię i nazwisko prawnego opiekuna autora pracy konkursowej

•

……………………………………………………
Adres zamieszkania uczestnika/uczestników konkursu

•

…………………………………………………….
Tytuł pracy konkursowej

•

Jako opiekun prawny autora pracy konkursowej zatytułowanej:
………………….………………………………………………………………………

zwanej dalej „utworem”, zgłoszonej do Powiatowego Konkursu na Plakat „Najciekawsze
filmowe role kobiece” oświadczam, że jestem uprawniony do przeniesienia majątkowych
praw autorskich do utworu w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu.
Jako opiekun prawny udzielam nieodpłatnie organizatorowi konkursu licencji do utworu na:
utrwalenie w wersji papierowej, elektronicznej, wprowadzenie do pamięci komputera, w tym
zamieszczenie na serwerze organizatora, publiczne wystawianie, rozpowszechnianie,
publikowanie, wydruk w wersji do sprzedaży oraz udostępnianie utworu osobom trzecim.
Jako opiekun prawny autora utworu gwarantuję, że utwór jest autorstwa mojego
podopiecznego i że w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem majątkowych praw
autorskich i praw zależnych na organizatora konkursu, nie naruszam w żaden sposób praw
osób trzecich.
Jako opiekun prawny wyrażam zgodę na fotografowanie pracy, przetwarzanie danych
osobowych mojego podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji przedmiotowego
Konkursu w zakresie wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Dz 2002 r. Nr 101, poz.926, z późn.
zm.).

………………………………………………………
data i czytelny podpis opiekuna autora utworu

