Z pamiętnika
polickiego Seniora
BIAŁO – CZERWONA”

Regulamin Konkursu
I.

Organizator
Organizatorem Konkursu wspomnień pt. »Z pamiętnika polickiego Seniora – „MOJA
WOLNA BIAŁO-CZERWONA”« jest Wydział Edukacji i Kultury Starostwa
Powiatowego w Policach zwany dalej Organizatorem.

II. Uczestnicy
Mieszkańcy – Seniorzy (60 +) z terenu powiatu polickiego.
III. Cele Konkursu
Celem Konkursu jest prezentacja i utrwalenie wspomnień najstarszych Mieszkańców
powiatu polickiego związanych z wolną Polską, w 100. rocznicę odzyskania
niepodległości.
Cele szczegółowe to:
• uszanowanie działalności i dokonań minionych pokoleń;
• wzbudzenie zainteresowania historią Polski oraz powiatu polickiego;
• budowanie szacunku dla tradycji i dziedzictwa narodowego;
• wspieranie polickich Seniorów oraz stworzenie możliwości zaprezentowania
oraz zabezpieczenia Ich wspomnień dla kolejnych pokoleń.

IV. Zasady ogólne oraz technika wykonania prac:
100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to wspaniała okazja
do zarejestrowania i ocalenia od zapomnienia wspomnień najstarszych mieszkańców
powiatu polickiego. Nasi Seniorzy to skarbnica przeżyć, obrazów i historii życia
codziennego w zapomnianych już realiach. Upamiętnienie „nabierania w płuca powietrza
pełnego wolności” na przestrzeni wielu lat, w szybko zmieniającej się rzeczywistości,
pozwoli odbiorcom mocniej i bliżej poczuć historię, uszanować i uhonorować wolność,
którą możemy się cieszyć dzięki naszym bohaterom. Poczuć, że wolna Polska to dobro
nas wszystkich.
Technika wykonania
Uczestnicy Konkursu nadsyłają nagrania wspomnień zapisanych na płycie CD/DVD
lub na innym nośniku umożliwiającym odtworzenie nagrania (głosu i obrazu). Długość
nagrania to maksymalnie 30 minut. Jedno nagranie może zawierać także wspomnienia
grupy osób.
1. Każdy Uczestnik może zgłosić jedno nagranie.
2. Każda płyta CD/DVD czy inny nośnik pamięci powinien być opisany w sposób
trwały. Opis powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko
Autora, adres zamieszkania, tytuł pracy, imię i nazwisko Wspominającego
Seniora oraz dane teleadresowe.
3. Każdy Uczestnik biorący udział w Konkursie zobowiązany jest do złożenia
oświadczeń w zakresie: przekazania autorskich praw majątkowych, przetwarzania
danych osobowych, akceptacji Regulaminu (ZAŁĄCZNIK nr 1 i nr 2 do Regulaminu
Konkursu).
4. Zgłoszenie prac w Konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika
Konkursu że:
➢ akceptuje niniejszy Regulamin Konkursu;
➢ zapewnia, że przysługują mu do nagrania pełne autorskie prawa majątkowe
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.);
➢ zobowiązuje się do naprawienia szkody, jaką poniesie Organizator z tytułu
ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi
oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do nagrania wraz
z opisem biorącego udział w Konkursie;
➢ wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Administratorem danych osobowych zbieranych
i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Starostwo Powiatowe w Policach
z siedzibą przy ul. Tanowskiej 8, 72-010 Police;

➢ posiada zgodę osób przedstawionych w nagraniu oraz biorących udział
przy powstawaniu pracy (osób fizycznych, modeli, modelek itd.)
na uczestnictwo w Konkursie oraz publikację nagrań. Odpowiedzialność
za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane
do Organizatora Konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu;
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji nagrań o treści
powszechnie uznawanej za obraźliwą, naruszającą prawa osób trzecich lub prawo
polskie, zawierające treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzące
w uczucia religijne. Decyzja o usunięciu takich treści jest niepodważalna
i ostateczna.
6. Zgłoszone prace, również te niezakwalifikowane do Konkursu, stają się własnością
Organizatora, który może je w dowolny sposób wykorzystywać oraz odstępować
na rzecz osób fizycznych i prawnych.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu
w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających
wpływ na organizowanie Konkursu.
8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje
do czasu jego zakończenia.

V. Kryteria oceny:
Nadesłane nagrania zostaną ocenione przez Komisję Konkursową wyłonioną przez
Organizatora według następujących kryteriów:
a) zgodności z tematem oraz wymogami Konkursu,
b) jasności przekazu,
c) estetyki wykonania,
d) oryginalności ujęcia tematu.

VI. Terminy:
Nagrania wykonane zgodnie z wymogami Organizatora należy przekazać osobiście
lub przesłać (liczy się data stempla pocztowego) do dnia 29 czerwca 2018 r. na adres:

Wydział Edukacji i Kultury
Starostwo Powiatowe w Policach
ul. Tanowska 8
72-010 Police
z dopiskiem:
Z pamiętnika polickiego Seniora
–
„MOJA WOLNA BIAŁO-CZERWONA”
VII. Rozstrzygnięcie konkursu:
✓ Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
✓ Laureaci zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi.
✓ Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przyznania tego samego
miejsca dwóm lub więcej osobom oraz do przyznawania według potrzeb,
dodatkowych wyróżnień.
✓ Prace Laureatów zostaną zaprezentowane w trakcie finału obchodów
związanych z 100. rocznicą odzyskania niepodległości organizowanych
przez Powiat Policki.
✓ Informacja o terminie rozstrzygnięcia Konkursu i szczegółach wręczenia
nagród będzie zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Policach www.policki.pl.

Szczegółowych informacji na temat Konkursu udziela:
Justyna Kwiecień – Starszy Specjalista w Wydziale Edukacji i Kultury
Starostwa Powiatowego w Policach, tel.: 091 43 28 148 (pokój 219, II piętro).

