REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZEGO
„Książka inna niż wszystkie”
I. ORGANIZATORZY:
 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filia
w Jarosławiu
 Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
II. PATRONAT MEDIALNY:
 Twoja Tv
III. CELE KONKURSU:





krzewienie kultury języka polskiego
popularyzacja czytelnictwa
promowanie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji
integracja środowiska szkolnego

IV. ZAŁOŻENIA KONKURSU:
 Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych
z powiatu jarosławskiego
 Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie recenzji jednej ulubionej książki
nagranej dowolną techniką i za pomocą dowolnego urządzenia rejestrującego, np. kamery,
aparatu fotograficznego lub telefonu komórkowego w postaci krótkiego filmu lub nagrania
głosowego (pliki audio lub video).
 Nagranie nie może być dłuższe niż 5 minut
 Praca należy dostarczyć na nośniku CD lub DVD.
 Uczestnik konkursu zobowiązuje się, iż nagrany przez niego film:
a) nie będzie zawierał treści sprzecznych z przepisami prawa,
b) nie będzie naruszał praw osób trzecich, w szczególności majątkowych i osobistych
praw autorskich i pokrewnych, jak również dóbr osobistych,
c) nie będzie zawierała słów uznanych powszechnie za obraźliwe,
d) nie będzie zawierała treści niezgodnych z ogólnie przyjętymi normami współżycia
społecznego i dobrymi obyczajami,
e) nie będzie zawierał znaków towarowych czy logotypów.
 Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do konkursu prac o słabej jakości
technicznej nagrania.
 Uczestnikami konkursu mogą być jedynie osoby indywidualne
 Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 pracę.
 Uczestnik konkursu zobowiązuje się poinformować osoby występujące w nagraniu, iż film
będzie uczestniczył w konkursie oraz uzyskać od nich pisemną zgodę na wykorzystanie ich
wizerunku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do regulaminu.
 Dostarczenie pracy jest równoznaczne ze zgłoszeniem się do konkursu i akceptacją
regulaminu. W przypadku, kiedy autorem pracy jest osoba niepełnoletnia, wymagane jest
wypełnienie oświadczenia (załącznik nr 1) przez jej opiekuna prawnego. Osoba
pełnoletnia wypełnia załącznik nr 2.

 Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr
101, poz. 926 j. t. z późn. zm.) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby
niniejszego konkursu i nie będą przekazywane osobom trzecim pod jakimkolwiek tytułem.
 Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy,
przyznania nagrody oraz w celach marketingowych Organizatora.
 Zgłoszenie się do konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem na Organizatora własności
przesłanych prac konkursowych.
 Zwycięzców konkursu wyłoni Jury.
V. KRYTERIA OCENY:
 jury oceniać będzie uczestników konkursu w dwóch kategoriach:
a) nagrania audio
b) nagrania video
 jury przy ocenie uczestnika będzie brało pod uwagę:
a) oryginalność pomysłu
b) indywidualny i twórczy charakter wypowiedzi
c) jakość nagrania
 laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez patrona konkursu - Tadeusza
Chrzana Starostę Powiatu Jarosławskiego
VI. TERMIN KONKURSU:
Konkurs odbędzie się 5 kwietnia 2017 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa
Powiatowego w Jarosławiu.
Prace konkursowe (nagrania) prosimy składać do 31 marca 2017 r. w siedzibie Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Jarosławiu
Os. Armii Krajowej 21, 37-500 Jarosław.
Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: (16) 627 12 60

Załącznik nr 1
Do Regulaminu „Książka inna niż wszystkie”
……………………….dnia………………….
(miejscowość i data)

Oświadczenie dla osoby niepełnoletniej
Ja niżej podpisany(a), jako rodzic lub opiekun prawny wyrażam zgodę na udział
…………………………………………………………............………………………………
(imię i nazwisko uczestnika)

w konkursie „Książka inna niż wszystkie” na zasadach określonych w Regulaminie.
Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej
twórczości zgłoszonego do konkursu uczestnika i nie narusza praw autorskich i jakichkolwiek
innych praw osób trzecich oraz nie została zgłoszona do innych konkursów.
………………………………………………………………………
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

Załącznik nr 2
Do Regulaminu „Książka inna niż wszystkie”
………………., dnia………..........
(miejscowość i data)

Oświadczenie osoby pełnoletniej
Ja niżej podpisany(a)
…………………………………………………………............………………………………
(imię i nazwisko uczestnika)

biorę udział w konkursie „Książka inna niż wszystkie” na zasadach określonych
w Regulaminie.
Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej
twórczości, nie narusza praw autorskich i jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz nie
została zgłoszona do innych konkursów.
………………………………………………………………………
(podpis)

Załącznik nr 3
Do Regulaminu „Książka inna niż wszystkie”
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Ja niżej podpisany/a Pan/Pani ............................................................................, zamieszkały/a
w .…………………………………., ul……………………………..., (opiekun prawny
......................................................................................................................)
I.
Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez autora filmu oraz Organizatora
Konkursu

mojego

wizerunku/

wizerunku

mojego

..............................................................., utrwalonego w filmie/nagraniu

dziecka
na potrzeby

publicznego utrwalania , rozpowszechniania i udostępniania oraz działalności promocyjnej
organizatora.
Oświadczam

ponadto, iż nie wnoszę jakichkolwiek zastrzeżeń co do treści, sposobu

i formy prezentowanych przeze mnie/moje dziecko wypowiedzi oraz zgadzam się na ich
rozpowszechnianie.
II.
Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza moich dóbr
osobistych/ dóbr osobistych mego dziecka ani innych praw oraz że niniejszą zgodę udzielam
nieodpłatnie.
III.
Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do czynności
prawnych, oraz że zapoznałem/am się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem i akceptuję.
.............................., dnia ............................

Imię i nazwisko
......................................................................
(czytelny podpis)

