REGULAMIN KONKURSU
„KREATYWNA EDUKACJA” w ramach projektu „AKTYWNOŚĆ KREATYWNOŚĆ”
§ 1. ORGANIZATOR
1. Organizatorem konkursu „KREATYWNA EDUKACJA” jest Fundacja „Wschodni Klaster Innowacji”
(zwana dalej Organizatorem) z siedzibą w Kraśniku, ul. Niepodległości 10, 23-210 Kraśnik wpisana
do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000525678.
2. Organizator powołuje zespół ekspertów (zwany dalej Jury), w skład którego wchodzą
przedstawiciele organizatora, Starostwa Powiatowego w Kraśniku i Lubelskiego Parku Naukowo
Technologicznego oraz nauczyciele akademiccy. Powołanych zostanie do 7 członków Jury, w tym
przewodniczący.

§ 2. ADRESACI
1. Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Aktywność = Kreatywność” dofinansowanego z
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i adresowanego do uczniów szkół średnich, dla których
organem prowadzącym jest powiat kraśnicki. Konkurs ten odpowiada na wyzwania nowoczesnej
edukacji. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2. Udział w konkursie mogą wziąć zespoły uczniów liczące min 2 osoby. Członkami zespołów mogą być
zarówno uczestnicy projektu korzystający ze wsparcia edukacyjnego jak również osoby nie biorące
udziału w zajęciach organizowanych w ramach projektu.
3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż
spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
§ 3. CEL I WARUNKI UDZIAŁU

1. Celem konkursu jest wzmocnienie aktywności młodzieży ze szkół średnich powiatu kraśnickiego i

zwiększenie zaangażowania w kreowanie oddolnych inicjatyw edukacyjnych oraz prowokowanie do
samodzielnego pogłębiania wiedzy uczniów w naukach ścisłych poza szkołą.
2. W konkursie mogą wziąć udział zespoły młodzieżowe, które nakręcą maksymalnie 1minutowy film w
technologii HD w rozdzielczości min 1280x720 lub maks. 1920x1080 przedstawiający w sposób jak
najbardziej zrozumiały skomplikowany proces/zjawisko z jednej z 3 dziedzin wiedzy: fizyki,
chemii i IT. W przypadku bardziej skomplikowanego procesu/zjawiska czas trwania filmu nie może
przekroczyć 5 minut. Film powinien zawierać jak najbardziej wyczerpujące informacje, aby był jak
najbardziej zrozumiały. Film powinien zawierać napisy początkowe i końcowe, w tym tytuł filmu.
3. W trakcie przygotowywania filmów zespoły będą mogły korzystać z merytorycznych konsultacji
przeprowadzonych przez nauczycieli akademickich tj. łącznie 10 godzin konsultacji z chemii, fizyki i
IT.
4. Filmy zgłoszone do konkursu „Kreatywna Edukacja” zostaną umieszczone na specjalnie utworzonym
przez organizatora kanale YouTube. Każdy zgłoszony film musi zawierać imiona i nazwiska autorów
filmu.
§ 4. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgłoszenia filmu do konkursu dokonuje zespół autorów i współautorów filmu poprzez czytelne
wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz ze zgodą na publikację, który można pobrać ze strony
www.wki.org.pl i złożenie oryginału formularza w siedzibie organizatora osobiście lub poprzez pocztę
tradycyjną lub kurierską. W przypadku osób niepełnoletnich do karty zgłoszenia filmu należy
dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie.
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2. Autorowi i współautorom filmu przysługują wszelkie autorskie prawa majątkowe do filmu.
Prawa autorskie do filmu, o których mowa powyżej, nie zostały ograniczone na rzecz osoby
trzeciej.
3. Wraz ze zgłoszeniem należy dołączyć nieuszkodzony plik z filmem na nośniku typu CD,DVD pendrive
itp. oraz w nazwie pliku umieścić tytuł zagadnienia, które on przedstawia. Płyty powinny być opisane
(autorzy, tytuł) i zapakowane (dane personalne, adres i telefon twórcy, tytuł, czas trwania).
4. Formularz należy złożyć w oryginale w biurze organizatora konkursu pod adresem ul. Lubelska
88, 23-200 Kraśnik wraz z kopią filmu.
5. Autor/rzy przesyłając zgłoszenie jednocześnie udziela/ją zgody organizatorom na wykorzystanie
nadesłanych materiałów do celów prezentacji autora/autorów. W szczególności udziela zgody
na zamieszczenie filmu w serwisie You tube, mediach regionalnych i ogólnopolskich, na łamach
prasy lokalnej i regionalnej, na plakatach oraz innych materiałach promocyjnych. Materiały
nadesłane przez autora na konkurs mogą być wykorzystane przez Organizatorów wyłącznie w
celu prezentacji Autora oraz współautorów i promocji konkursu i jego organizatora.
6. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest
organizator konkursu. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach
przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2015.2135).
7. Dane osobowe (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres e-mail, numer telefonu
kontaktowego oraz adres zamieszkania, numer PESEL, nazwa szkoły) będą przetwarzane
wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu wyłonienia Zwycięzców
Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagrody, prowadzenia
sprawozdawczości finansowej projektu „Aktywność = Kreatywność” oraz zamieszczenia
informacji o Zwycięzcach Konkursu na stronie internetowej Organizatora www.wki.org.pl
8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania
nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe
przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia
danych i zaprzestania ich przetwarzania.
§ 5. TERMINY NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ

1. Zgłoszeń należy dokonać w terminie: 1 września – 30 listopada

2017 roku do siedziby
organizatora.
2. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w ust. 1 nie będą przyjmowane,
a zgłoszenia konkursowe przesyłane po terminie zakończenia konkursu (tj. po dniu 15 listopada
2016 r.) nie będą rozpatrywane. W przypadku zgłoszeń listownych Formularza Konkursowego
będzie decydowała data stempla pocztowego.
§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA I PRAWA AUTORSKIE

1. Każdy zgłaszający pracę konkursową oświadcza, że jest uprawniony do zgłoszenia prac w
konkursie oraz wyraża zgodę na zgłoszenie filmu do konkursu.
2. Każdy członek zespołu biorący udział w konkursie wyraża zgodę na podanie informacji o jego
udziale w konkursie m.in. na stronie internetowej www.wki.org.pl
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich.
4. W przypadku skierowania wobec Organizatora roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia
przysługujących im autorskich praw majątkowych do filmu przesłanego przez uczestnika
konkursu, Organizator skieruje te roszczenia przeciwko osobie, która przesłała film, a osoba ta
zobowiązuje się do niezwłocznego podjęcia działań w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz
zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu
naruszenia autorskich praw majątkowych do filmu. Organizator niezwłocznie poinformuje
osobę, która przesłała film, o skierowaniu przez osoby trzecie roszczeń do filmu.
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5. Z chwilą doręczenia filmu na konkurs ) Organizatorowi, Organizator nabywa własność kopii
filmu zgłoszonego przez Uczestnika na konkurs.
6. Z chwilą doręczenia kopii filmu Organizatorowi, Organizator uzyskuje licencję niewyłączną
upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do
zgłoszonego na konkurs filmu na następujących polach eksploatacji:
a) wykorzystania na stronie internetowej organizatora www.wki.org.pl, na kanale YouTube
oraz na profilu Facebook prowadzonym przez organizatora
b) prezentacja publiczna filmu podczas konferencji podsumowującej projekt „Aktywność =
Kreatywność”.
c) materiały promocyjne organizatora konkursu
d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
e) w zakresie rozpowszechniania utworu poprzez publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i
w czasie przez siebie wybranym.
7. Z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi, Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa
autorskie do nagrodzonego filmu Uczestnika na następujących polach eksploatacji:
a) wykorzystania na stronie internetowej organizatora www.wki.org.pl, na kanale YouTube oraz na
profilu Facebook prowadzonym przez organizatora
b) prezentacja publiczna filmu podczas konferencji podsumowującej projekt „Aktywność =
Kreatywność”
c) materiały promocyjne organizatora konkursu;
d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
e) w zakresie rozpowszechniania utworu poprzez publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym.
§ 7. ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

1. Po zakończeniu zbierania zgłoszeń, powołana kapituła dokona wyboru laureatów w poszczególnych

kategoriach
2. Laureatów konkursu wyłania Jury większością głosów na posiedzeniu tajnym. Każdy z członków Jury
przyznaje punktację filmom odrębnie w danej kategorii. Każdy zgłoszony do konkursu film podlega
ocenie punktowej od 0-10 punktów, której każdy członek jury dokonuje indywidualnie na
posiedzeniu. (np. 10 pkt. dla najlepszego zdaniem jurora filmu, 9 pkt. dla następnego w
kolejności... aż do 1 pkt. dla filmu zajmującego ostatnie miejsce w ocenie jurora).Wygrywa ten
film który otrzyma największą liczbę punktów w danej kategorii. Pod uwagę będą brane m.in.:
zgodność z tematyką konkursu, zgodność z kategorią tematyczną do jakiej film został
zgłoszony, kreatywność i pomysłowość zespołu w przedstawieniu wybranego zagadnienia
naukowego, innowacyjne podejście w przedstawieniu danego zagadnienia, komunikatywność
przekazu, walory artystyczne i wizualne.
3. Zwycięskie filmy zostaną ogłoszone w trzech kategoriach: chemia, fizyka i IT. Ponadto nagroda
specjalna została przewidziana dla zespołu, którego film zdobędzie największą liczbę odsłon w
serwisie YouTube.
4. Nagrody mają charakter uznaniowy, a decyzje jury są ostateczne.
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§ 8. NAGRODY

1. W konkursie zostaną przyznane łącznie 4 rzeczowe nagrody główne o walorach edukacyjnych o
2.
3.
4.
5.
6.

łącznej wartości 2000 zł brutto dla zwycięskich filmów po jednej nagrodzie w każdej kategorii.
Członkowie zwycięskich zespołów otrzymają nagrody odrębnie.
Organizator zastrzega możliwość przyznania dowolnej ilości rzeczowych nagród dodatkowych
wyróżniających pracę zespołów, które nie otrzymały nagrody głównej.
Każdy uczestnik konkursu otrzyma Dyplom uczestnictwa w konkursie
Uroczyste wręczenie nagród w konkursie Kreatywna Edukacja nastąpi podczas konferencji
podsumowującej projekt „Aktywność = Kreatywność” w grudniu 2017 roku. Szczegółowy plan tego
spotkania zostanie zamieszczony na stronie internetowej organizatora www.wki.org.pl
W przypadku nieobecności któregoś z członków nagrodzonego zespołu nagrodę będzie można
odebrać osobiście lub na podstawie pisemnego upoważnienia w siedzibie organizatora w terminie 7
dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Na wszelkie pytania dotyczące konkursu odpowiada Organizator pod numerem telefonu 509 738 883
oraz adresem m.mazur@wki.org.pl.

2. Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów regulaminu w przypadku niezależnych od

organizatora zdarzeń losowych lub zwiększenia ilości nagród. Aktualna treść regulaminu znajduje się
na stronie internetowej www.wki.org.pl
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki losowe, decyzje państwowe, które
mogą mieć wpływ na przebieg i rozstrzygnięcie konkursu.

Niniejszym potwierdzam zapoznanie się z regulaminem konkursu ………………………………………………………………
Podpis czytelny

Niniejszym potwierdzam zapoznanie się z regulaminem konkursu ………………………………………………………………
Podpis czytelny

Niniejszym potwierdzam zapoznanie się z regulaminem konkursu ………………………………………………………………
Podpis czytelny

Niniejszym potwierdzam zapoznanie się z regulaminem konkursu ………………………………………………………………
Podpis czytelny

Niniejszym potwierdzam zapoznanie się z regulaminem konkursu ………………………………………………………………
Podpis czytelny

Fundacja Wschodni Klaster Innowacji
ul. Lubelska 88, 23-200 Kraśnik
www.wki.org.pl, tel. 509 738 883 e-mail: m.mazur@wki.org.pl
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU KREATYWNA EDUKACJA
w ramach projektu

„AKTYWNOŚĆ = KREATYWNOŚĆ”
FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI A ODPOWIEDNIE POLA ZAZNACZYĆ ZNAKIEM „X”

Deklarujemy do udziału w konkursie „Kreatywna Edukacja” film pt:
Kategoria zagadnienia przedstawionego w filmie :

chemia

fizyka

IT

Czas trwania filmu: ………….minut
DANE AUTORÓW I WSPÓŁAUTORÓW FILMU ZGŁOSZONEGO NA KONKURS
Imię/imiona i
nazwisko
autora/autorki filmu

…………………………………………………………………………..…..………..
DATA I MIEJSCE URODZENIA: ………….…………….……..………..

___________

PESEL
e-mail

Tel. komórkowy
Tel. stacjonarny

Miejsce zamieszkania1

Miejscowość:..……………….….. Ulica: ………………..…..…… Nr domu: ……..…
Nr lokalu: …..…. Kod pocztowy: …..……..…… Powiat: ………. Gmina ………...

Adres korespondencyjny
(jeżeli inny niż
zamieszkania)

Miejscowość: ……………………………………..………………….…..…………….……….…
Ulica i numer: …………..………………………….….. Kod pocztowy: ……...……..……
Oświadczam, że jestem uczniem/uczennicą klasy ………….……. szkoły
średniej dla której organem prowadzącym jest powiat kraśnicki:
………………………..………………………………………………………………………………….

Status uczestnika

(pełna nazwa placówki edukacyjnej)

DANE AUTORÓW I WSPÓŁAUTORÓW FILMU ZGŁOSZONEGO NA KONKURS
Imię/imiona i
nazwisko
autora/autorki filmu

……………………………………………….…………………………..…..………..
DATA I MIEJSCE URODZENIA: ………….…………….……..………..

___________

PESEL
e-mail

Tel. komórkowy:
Tel. stacjonarny:

Miejsce zamieszkania2

Miejscowość:..……………….….. Ulica: ………………..…..…… Nr domu: ……..…
Nr lokalu: …..…. Kod pocztowy: …..……..…… Powiat: ………. Gmina ………...

Adres korespondencyjny
(jeżeli inny niż
zamieszkania)

1
2

Miejscowość: ……………………………………..………………….…..…………….……….…
Ulica i numer: …………..………………………….….. Kod pocztowy: ……...……..……

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
Zgodnie z Kodeksem Cywilnym miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

„

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

Oświadczam, że jestem uczniem/uczennicą klasy ………….……. szkoły
średniej dla której organem prowadzącym jest powiat kraśnicki:
………………………..………………………………………………………………………………….

Status uczestnika
konkursu

(pełna nazwa placówki edukacyjnej)

DANE AUTORÓW I WSPÓŁAUTORÓW FILMU ZGŁOSZONEGO NA KONKURS
Imię/imiona i
nazwisko
autora/autorki filmu

…………………………………………………………………………..…..………..
DATA I MIEJSCE URODZENIA: ………….…………….……..………..

___________

PESEL
e-mail

Tel. komórkowy
Tel. stacjonarny

Miejsce zamieszkania3

Miejscowość:..……………….….. Ulica: ………………..…..…… Nr domu: ……..…
Nr lokalu: …..…. Kod pocztowy: …..……..…… Powiat: ………. Gmina ………...

Adres korespondencyjny
(jeżeli inny niż
zamieszkania)

Miejscowość: ……………………………………..………………….…..…………….……….…
Ulica i numer: …………..………………………….….. Kod pocztowy: ……...……..……
Oświadczam, że jestem uczniem/uczennicą klasy ………….……. szkoły
średniej dla której organem prowadzącym jest powiat kraśnicki:
………………………..………………………………………………………………………………….

Status uczestnika
konkursu

(pełna nazwa placówki edukacyjnej)

DANE AUTORÓW I WSPÓŁAUTORÓW FILMU ZGŁOSZONEGO NA KONKURS
Imię/imiona i
nazwisko
autora/autorki filmu

…………………………………………………………………………..…..………..
DATA I MIEJSCE URODZENIA: ………….…………….……..………..

___________

PESEL
e-mail

Tel. komórkowy
Tel. stacjonarny

Miejsce zamieszkania4

Miejscowość:..……………….….. Ulica: ………………..…..…… Nr domu: ……..…
Nr lokalu: …..…. Kod pocztowy: …..……..…… Powiat: ………. Gmina ………...

Adres korespondencyjny
(jeżeli inny niż
zamieszkania)

Status uczestnika
konkursu

Miejscowość: ……………………………………..………………….…..…………….……….…
Ulica i numer: …………..………………………….….. Kod pocztowy: ……...……..……
Oświadczam, że jestem uczniem/uczennicą klasy ………….……. szkoły
średniej dla której organem prowadzącym jest powiat kraśnicki:
………………………..………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa placówki edukacyjnej)

DANE AUTORÓW I WSPÓŁAUTORÓW FILMU ZGŁOSZONEGO NA KONKURS

3
4

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
Zgodnie z Kodeksem Cywilnym miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
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Imię/imiona i
nazwisko
autora/autorki filmu

…………………………………………………………………………..…..………..
DATA I MIEJSCE URODZENIA: ………….…………….……..………..

___________

PESEL
e-mail

Tel. komórkowy
Tel. stacjonarny

Miejsce zamieszkania5

Miejscowość:..……………….….. Ulica: ………………..…..…… Nr domu: ……..…
Nr lokalu: …..…. Kod pocztowy: …..……..…… Powiat: ………. Gmina ………...

Adres korespondencyjny
(jeżeli inny niż
zamieszkania)

Status uczestnika
konkursu

Miejscowość: ……………………………………..………………….…..…………….……….…
Ulica i numer: …………..………………………….….. Kod pocztowy: ……...……..……
Oświadczam, że jestem uczniem/uczennicą klasy ………….……. szkoły
średniej dla której organem prowadzącym jest powiat kraśnicki:
………………………..………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa placówki edukacyjnej)

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU „KREATYWNA EDUKACJA” – DLA OSÓB
PEŁNOLETNICH

JA NIŻEJ PODPISANA/Y OŚWIADCZAM, ŻE:
 Zapoznałam/em się z zasadami udziału w ww. KONKURSIE KREATYWNA EDUKACJA zawartymi w
Regulaminie Konkursu i zgodnie z jego wymogami jestem uprawniona/y do uczestnictwa w nim.
Jednocześnie akceptuję wszystkie warunki Regulaminu.
 Zostałam/em poinformowana/y, że Konkurs jest finansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich i realizowany w ramach projektu „Aktywność = Kreatywność”.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów konkursu „Kreatywna Edukacja”,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz.
926 z późn. zm.). Mam prawo wglądu i poprawiania swoich danych. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002r Nr 101 poz. 926 z póź. zm.)
 wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez Fundację „Wschodni Klaster
Innowacji” z siedzibą w Kraśniku, ul. Lubelska 88 w celu realizacji oraz promocji ww projektu oraz na
nieodpłatne wykorzystanie tego wizerunku w całości i fragmentach w publikowanych materiałach, oraz na
stronie internetowej fundacji, pod warunkiem, że fotografia lub nagranie zostało wykonane w trakcie
trwania konkursu „Kreatywna Edukacja” i przygotowań do niego
 Przesyłając Film do Konkursu, jego Autor/rzy oświadcza/ją, iż zapoznał/li się z Regulaminem Konkursu
„Kreatywna Edukacja” oraz Regulaminem Serwisu YouTube tym samym akceptując warunki Regulaminu
Serwisu w zakresie przekazania na rzecz Organizatora majątkowych praw autorskich, wszelkich licencji
oraz zgód, w tym zgody na nieodpłatne publikowanie i rozpowszechnianie filmu, w szczególności poprzez
publiczne udostępnianie go w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez
siebie wybranym (w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów – odpłatnych
lub nieodpłatnych tj. YouTube, Facebook).
 Oświadczam/y, że w/w film nie narusza niczyich praw autorskich
 W przypadku skierowania wobec Organizatora roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia
przysługujących im autorskich praw majątkowych do filmu przesłanego przez uczestnika konkursu,
Organizator skieruje te roszczenia przeciwko osobie, która przesłała film, a osoba ta zobowiązuje się do
niezwłocznego podjęcia działań w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje się do
zaspokojenia na swój koszt wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia autorskich praw
majątkowych do filmu. Organizator niezwłocznie poinformuje osobę, która przesłała film, o skierowaniu
przez osoby trzecie roszczeń do filmu.
 Uprzedzona/y o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy,
5
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niniejszym oświadczam, że informacje przekazane przeze mnie w dokumentach zgłoszeniowych do
udziału w konkursie są zgodne z prawdą.
Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych, oraz że
zapoznałem się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.
………………………………………………………………….
(miejscowość i data)

………………………………………….…………………………………………
(czytelny podpis autora)

………………………………………………………………….
(miejscowość i data)

………………………………………….…………………………………………
(czytelny podpis autora)

………………………………………………………………….
(miejscowość i data)

………………………………………….…………………………………………
(czytelny podpis autora)

………………………………………………………………….
(miejscowość i data)

………………………………………….…………………………………………
(czytelny podpis autora)

………………………………………………………………….
(miejscowość i data)

………………………………………….…………………………………………
(czytelny podpis autora)

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU „KREATYWNA EDUKACJA” – DLA OSÓB
NIEPEŁNOLETNICH
JA NIŻEJ PODPISANA/Y OŚWIADCZAM, ŻE:
 Zapoznałam/em się z zasadami udziału w ww. KONKURSIE „KREATYWNA EDUKACJA” zawartymi
w Regulaminie Konkursu i zgodnie z jego wymogami moje dziecko jest uprawniona/y
do uczestnictwa w nim. Jednocześnie akceptuję wszystkie warunki Regulaminu.
 Zostałam/em poinformowana/y, że Konkurs jest finansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich i realizowany w ramach projektu „Aktywność = Kreatywność”.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów konkursu „Kreatywna Edukacja”,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz.
926 z późn. zm.). Mam prawo wglądu i poprawiania swoich danych. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002r Nr 101 poz. 926 z póź. zm.)
 wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Fundację „Wschodni
Klaster Innowacji” z siedzibą w Kraśniku, ul. Lubelska 88 w celu realizacji oraz promocji ww projektu oraz
na nieodpłatne wykorzystanie tego wizerunku w całości i fragmentach w publikowanych materiałach, oraz
na stronie internetowej fundacji, pod warunkiem, że fotografia lub nagranie zostało wykonane w trakcie
trwania konkursu „Kreatywna Edukacja” i przygotowań do niego.
 Przesyłając Film do Konkursu, jego Autor/rzy oświadcza/ją, iż zapoznał/li się z Regulaminem Konkursu
„Kreatywna Edukacja” oraz Regulaminem Serwisu You Tube tym samym akceptując warunki
Regulaminu Serwisu w zakresie przekazania na rzecz Organizatora majątkowych praw autorskich,
wszelkich licencji oraz zgód, w tym zgody na nieodpłatne publikowanie i rozpowszechnianie filmu, w
szczególności poprzez publiczne udostępnianie go w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i czasie przez siebie wybranym (w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek
serwisów – odpłatnych lub nieodpłatnych tj. YouTube, Facebook).
 Oświadczam/y, że w/w film nie narusza niczyich praw autorskich
 W przypadku skierowania wobec Organizatora roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia
przysługujących im autorskich praw majątkowych do filmu przesłanego przez uczestnika konkursu,
Organizator skieruje te roszczenia przeciwko osobie, która przesłała film, a osoba ta zobowiązuje się do
niezwłocznego podjęcia działań w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje się do
zaspokojenia na swój koszt wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia autorskich praw
majątkowych do filmu. Organizator niezwłocznie poinformuje osobę, która przesłała film, o skierowaniu
przez osoby trzecie roszczeń do filmu.
 Uprzedzona/y o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy,
niniejszym oświadczam, że informacje przekazane przeze mnie w dokumentach zgłoszeniowych do
udziału w konkursie są zgodne z prawdą.

„

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”



Oświadczam, że moje dziecko jest niepełnoletnie i nieograniczone w zdolności do czynności prawnych,
oraz że zapoznałem się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.
………………………………
(miejscowość i data)

………………………………………………..
(czytelny podpis autora)

………………………………………………………………………………………
(czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

………………………………
(miejscowość i data)

………………………………………………..
(czytelny podpis autora)

………………………………………………………………………………………
(czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

………………………………
(miejscowość i data)

………………………………………………..
(czytelny podpis autora)

………………………………………………………………………………………
(czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

………………………………
(miejscowość i data)

………………………………………………..
(czytelny podpis autora)

………………………………………………………………………………………
(czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

………………………………
(miejscowość i data)

………………………………………………..
(czytelny podpis autora)

………………………………………………………………………………………
(czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

…………………………………………………………………………………………………………….
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