Regulamin
Konkursu filmowego pt. „Gdyby istniały tunele czasoprzestrzenne”.
Dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
oraz osób dorosłych, w ramach XVI edycji Festiwalu Nauki w Krakowie

Cel i tematyka konkursu
§1
1. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej jako organizator główny XVI
Festiwalu Nauki w Krakowie, zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkurs filmowego
pt. „Gdyby istniały tunele czasoprzestrzenne” zwany dalej Konkursem.
2. Tematy filmów mają dotyczyć zagadnienia tuneli czasoprzestrzennych np. teorii względności,
wszechświata, podróży w czasie, podróży w przestrzeni, nauki, teorii strun, różnych rodzajów
tuneli, podróży międzygwiezdnych oraz zagadnień fikcyjnych jak i naukowych. Filmy mogą
mieć charakter dokumentalny, fabularny, anonimowany oraz video-art.
3. Do konkursu nie będą dopuszczone teledyski, reklamy oraz parodie reklam.
4. Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań nauką oraz podniesienie umiejętności
praktycznych w zakresie reżyserii filmowej i sztuki operatorskiej wśród młodzieży
i dorosłych.

Zasady konkursu
§2
1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem Konkursu może być uczeń szkoły gimnazjalnej,
ponadgimnazjalnej lub osoba dorosła nie zajmująca się zawodowo produkcją filmów,
reklam, spotów telewizyjnych lub grupa uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych
lub osób dorosłych nie zajmujących się zawodowo produkcją filmów. Grupa nie może liczyć
więcej niż 3 osoby.
2. Do konkursu mogą być zgłoszone jedynie te filmy, które nie zostały uprzednio zgłoszone do
innego konkursu.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
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4. Jeden uczestnik może zgłosić dowolną liczbę filmów.
5. W przypadku uczestników niepełnoletnich należy wypełnić dodatkową część w formularzu
zgłoszeniowym zawierającą zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na przetwarzanie
danych osobowych w celach związanych z rozstrzygnięciem konkursu i prezentacji filmów
w trakcie Festiwalu.
6. Nadesłanie filmu/filmów na Konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba nadsyłająca
dzieło i zarejestrowana w formularzu zgłoszeniowym:
• Jest autorem/autorką załączonego filmu/filmów;
• Prawa osób sfilmowanych zostały wyjaśnione i osoby sfilmowane wyrażają zgodę na
udział w produkcji filmowej oraz ich publikowanie również dla celów reklamowych
Organizatora oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby
zostać skierowane przeciwko Organizatorowi;
• Przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu;
• Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 tekst jednolity);
• Wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora konkursu nadesłanego
filmu/filmów w dowolnym czasie i formie;
• Przekazuje Organizatorowi w przypadku zdobycia nagrody lub wyróżnienia autorskie
prawa majątkowe do nadesłanego w ramach niniejszego Konkursu filmu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu filmów i tekstów o treści
powszechnie uznanych za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub prawo polskie,
zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne.
Decyzja o usunięciu takich treści jest niepodważalna i ostateczna. Uczestnikowi, którego
fotografia została usunięta z konkursu nie przysługuje zwrot filmu w jakiejkolwiek formie.

Zgłoszenie udziału
§3
1. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego
dostępnego na stronach www.festiwalnauki.up.krakow.pl lub www.oies.up.krakow.pl
(w zakładce Festiwal Nauki) na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
2. Prace na Konkurs można:
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a) przesłać listownie na adres:
Ośrodek Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych
ul. Jęczmienna 9,
31-268 Kraków
b) złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka, bądź w Kancelarii Uczelni przy ul. Podchorążych
2 w Krakowie
c) złożyć wydrukowany i odręcznie podpisany formularz zgłoszeniowy w sposób określony
w punkcie a lub b, jednocześnie przesyłając na adres mailowy: oies_festiwalnauki@
up.krakow.pl adres linku do ściągnięcia z serwera plików zawierających film umieszczone
na serwerze.
3. Praca zgłaszana na konkurs musi spełnić poniższe warunki formalne:
• nośnik na którym zostanie nagrany film/filmy musi zostać zapakowany w sztywne
pudełka z opisane pseudonimem autora filmu lub autorów filmu w przypadku grupy
osób oraz wskazaniem tytułu. (Nie dotyczy sytuacji w której autor/autorzy udostępnią
link do filmu umieszczonego na serwerze).
• wydrukowany i odręcznie podpisany formularz zgłoszeniowy przez autora;
• nośnik na którym nagrany będzie film konkursowy wraz z formularzem spakowane do
odpowiednio zabezpieczonej koperty z dopiskiem „Festiwal Nauki w Krakowie 2016 –
KONKURS FILMOWY”.

Warunki techniczne
§4
1. Filmy zgłoszone na konkurs spełniają podstawowe warunki Konkursu jeśli spełniają
jednocześnie wszystkie z poniższych warunków:
• Film nagrany na płycie CD lub DVD z filmami nagranymi w formatach umożliwiających
odtwarzanie z odtwarzacza DVD/DivX (DVD, mpeg i avi, xvid z wyłączeniem mp4),
• Na jednej płycie istnieje możliwość nagrania większej ilości filmów,
• Czas projekcji filmu nie może przekraczać 5 minut łącznie z napisami.
• Film musi zawierać napisy początkowe i końcowe, w tym tytuł filmu
• Filmy zawierające dialogi w innym języku niż polski muszą zawierać tłumaczenia tj.
napisy polskie powinny być „wtopione” w film.
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2. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania filmu z konkursu z powodu jego wadliwej
jakości technicznej, uniemożliwiającej odtworzenie go.

Terminy
§5
1. Filmy należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do godziny 15.30 w dniu 30 kwietnia
2016 r. (decyduje data wpływu).
2. 04 maja 2016 r. powołana zostanie Komisja Konkursowa, która w nieprzekraczalnym
terminie do 13 maja 2016 r. wyłoni laureatów.
3. Oficjalne wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w dniach 19-21 maja 2016 r. w trakcie
XVI Festiwalu Nauki w Krakowie. Szczegóły dotyczące wydarzenia w tym data oraz
informacja o wynikach konkursu zostanie przekazana laureatom nie później niż do 16 maja
2016 r.
4. W przypadku, gdy kontakt z laureatem będzie niemożliwy lub gdy laureat potwierdzi
nieobecność na rozdaniu nagród – nagrodzą zostanie przesłana drogą pocztową na adres
wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Nagrody
§6
1. Organizator przewiduje wyłonienie trzech laureatów (I, II, III miejsce). Którzy zdobędą
nagrody rzeczowe.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagród specjalnych i nagród dodatkowych
3. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną
4. Wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę kierować na adres e-mail: oies_festiwalnauki@
up.krakow.pl lub telefonicznie 12 662 79 35 lub 12 662 60 45

Komisja Konkursowa
§7
1. W celu przeprowadzenia Konkursu powołana zostanie komisja konkursowa, w której skład
wejdą wytypowani przedstawiciele uczelni wyższych- organizatorów XVI Festiwalu Nauki
oraz Partnerów XVI Festiwalu Nauki. W pracach Komisji mogą uczestniczyć przedstawiciele
branży filmowej.
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2. Zadaniem Komisji Konkursowej jest:
• Kwalifikacja zgłoszonych prac do udziału w Konkursie,
• Ocena zgłoszonych prac,
• Przyznanie nagród,
• Wybór laureatów.
3. Przy ocenie zdjęć uwzględnia się:
• Wartość artystyczna,
• Jakość techniczna i poziom estetyczny filmów,
• Zbieżność filmu z celami i tematyką konkursu.
4. Komisja konkursowa zbierze się i wyłoni laureatów w terminie określonym w §5 pkt. 2

Postanowienia końcowe
§9
1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające
prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym
nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły
wyższej.
2. Jakichkolwiek ewentualnie występujący obowiązek podatkowy wynikający ze zdobycia
nagrody materialnej przez uczestnika Konkursu spoczywa na zdobywcy nagrody.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu
w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na
organizowanie Konkursu
4. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach
wzajemnych (Dz. U z 2004 r. Nr4, poz. 27 z późn. zm.)
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu tj. 02 marca 2015 r.
i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
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FORMULARZ ZGŁOSZNIOWY DLA OSÓB PEŁNOLETNICH
konkursu filmowego pt. „Gdyby istniały tunele czasoprzestrzenne”
dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
oraz osób dorosłych w ramach XVI edycji Festiwalu Nauki w Krakowie

IMIĘ I NAZWISKO:

Proszę wypełniać
DRUKOWANYMI LITERAMI

PSEUDONIM:

DATA URODZENIA:
ADRES
ZAMIESZKANIA:
SZKOŁA:

(dotyczy uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych)

TELEFON KONTAKTOWY:
ADRES E-MAIL:
TYTUŁ ZGŁASZANEJ
PRACY:

O Ś W I A D C Z E N I E AUTORA
Niniejszym oświadczam, że:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Jestem autorem/autorką zgłaszanego do konkursu filmu.
Zapoznałem/zapoznałam
się
z
regulaminem
konkursu
„Gdyby
istniały
tunele
czasoprzestrzenne”
i akceptuje jego warunki.
Zezwalam na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wynikających z regulaminu konkursu, zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 tekst jednolity).
W całości przysługują mi autorskie prawa osobiste do filmu załączonego do niniejszego formularza.
Z
chwilą
przekazania
pracy
konkursowej
udzielam
organizatorom
konkursu
nieodpłatnej
i nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z przesłanego filmu w zakresie umożliwiającym jego
rozpowszechnianie poprzez wystawienie oraz publikacje mające na celu promocję i informowanie
o
niniejszym
konkursie
i
realizowanym
projekcie.
Wyrażam
zgodę
na
odtwarzanie
w dowolnym czasie i miejscu oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechnienia, z zachowaniem
osobistych praw autorskich.
W przypadku zdobycia nagrody lub wyróżnienia, przekazuję Organizatorowi autorskie prawa majątkowe do nadesłanego
w ramach niniejszego Konkursu filmu.
Prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i ich publikowanie
również dla celów reklamowych Organizatora oraz przyjmuję na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby
trzecie mogłyby kierować przeciwko Organizatorowi.
……………………………………………………………
miejscowość, data

……………………………………………………………
czytelny podpis Autora
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FORMULARZ ZGŁOSZNIOWY DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH
konkursu filmowego pt. „Gdyby istniały tunele czasoprzestrzenne”
dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
oraz osób dorosłych w ramach XVI edycji Festiwalu Nauki w Krakowie
IMIĘ I NAZWISKO:

Proszę wypełniać
DRUKOWANYMI LITERAMI

PSEUDONIM:

DATA URODZENIA:
ADRES
ZAMIESZKANIA:
SZKOŁA:

(dotyczy uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych)

TELEFON KONTAKTOWY:
ADRES E-MAIL:
TYTUŁ ZGŁASZANEJ
PRACY:

O Ś W I A D C Z E N I E AUTORA
Niniejszym oświadczam, że:
1. Jestem autorem/autorką zgłaszanego do konkursu filmu.
2. Zapoznałem/zapoznałam
się
z
regulaminem
konkursu
i akceptuje jego warunki.
……………………………………………………………

miejscowość, data

„Gdyby

istniały

tunele

czasoprzestrzenne”

……………………………………………………………
czytelny podpis Autora

O Ś W I A D C Z E N I E RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA
Niniejszym oświadczam, że:

1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo w konkursie filmowym mojego dziecka ……………….…………………………..
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach wynikających z regulaminu konkursu, zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 tekst jednolity)

3. Mojemu dziecku w całości przysługują autorskie prawa osobiste do filmu załączonej do niniejszego formularza. Z chwilą prze-

kazania pracy konkursowej udzielam organizatorom konkursu nieodpłatnej
i nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z przesłanego filmu w zakresie umożliwiającym jej rozpowszechnianie poprzez wystawienie oraz publikacje mające na celu promocję i informowanie
o niniejszym konkursie i realizowanym projekcie. Wyrażam zgodę na odtwarzanie
w dowolnym czasie i miejscu oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechnienia, z zachowaniem osobistych praw autorskich.
4. W przypadku zdobycia nagrody lub wyróżnienia przez moje dziecko, przekazuję Organizatorowi autorskie prawa majątkowe do
nadesłanej w ramach niniejszego Konkursu.
5. Prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i ich publikowanie
również dla celów reklamowych Organizatora oraz przyjmuję na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby
trzecie mogłyby kierować przeciwko Organizatorowi.
……………………………………………………………

miejscowość, data

……………………………………………………………
czytelny podpis Rodzica / Prawnego Opiekuna
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