EKOLOGICZNY NIEŁAD CZY (EUROPEJSKI) ZIELONY ŁAD
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
§ 1.
[OGŁOSZENIE KONKURSU „EKOLOGICZNY NIEŁAD CZY (EUROPEJSKI) ZIELONY ŁAD”]
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji, Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce
oraz Państwowe Liceum Plastyczne im. Erica Mendelsohna w Olsztynie (dalej „Organizatorzy”) ogłaszają
konkurs plastyczny pn. „EKOLOGICZNY NIEŁAD CZY (EUROPEJSKI) ZIELONY ŁAD” (zwany dalej
„Konkursem”). Przedmiotem Konkursu jest realizacja dowolną techniką malarską lub graficzną prac
plastycznych (zwanych dalej „Pracami”) ilustrujących ideę Europejskiego Zielonego Ładu. Założeniem
Konkursu jest wyłonienie najciekawszych prac plastycznych, które w komunikatywny i oryginalny sposób
przedstawią zagadnienia związane z dążeniem do neutralności klimatycznej współczesnej Europy, wdrażane
w ramach koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu.
Cel Konkursu:
a) animowanie działań na rzecz powstrzymania zmian klimatu i degradacji środowiska w Unii Europejskiej,
b) przywrócenie różnorodności biologicznej i ograniczenie zanieczyszczeń w Europie,
c) wspieranie czystszych, tańszych i zdrowszych rozwiązań oraz technologii w europejskiej gospodarce,
d) uświadomienie odbiorcom, że sposób w jaki korzystają z dóbr planety ma na nią ogromny wpływ,
e) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za przyrodę,
f) promocja ekologicznego trybu życia.
Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do osób w wieku 15-21 lat. Prace zgłaszane do udziału
w Konkursie mogą zgłaszać osoby fizyczne lub prawne (zwane dalej „Uczestnikiem”), które w dniu
przystąpienia do Konkursu posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz prawo do dysponowania
zgłaszanym dziełem. W Konkursie mogą wziąć udział również zespoły osób, dokonujące zgłoszenia jako
jeden Uczestnik (zbiorowy). W takim przypadku osoby te traktowane będą jako współtwórcy zgłoszonych
do udziału w Konkursie Prac.
W imieniu osób niepełnoletnich Prace mogą zgłaszać wyłącznie rodzice lub prawni opiekunowie.
W przypadku osób niepełnoletnich do zgłoszenia należy dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego
na udział w Konkursie.
Każdy Uczestnik może nadesłać dowolną liczbę Prac.
Zgłoszenie Pracy do udziału w Konkursie oznacza bezwarunkową zgodę na postanowienia niniejszego
Regulaminu.
§ 2.
[OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD]

1.
2.
3.

Nagroda Główna w konkursie „EKOLOGICZNY NIEŁAD CZY (EUROPEJSKI) ZIELONY ŁAD” przyznana zostanie
autorowi lub autorom najlepszej Pracy, którą wyłoni jury spośród dzieł zgłoszonych do Konkursu.
Dopuszcza się przyznanie dodatkowych nagród i wyróżnień.
Nagrody przyznawane są w oparciu o werdykt jury. Skład i zasady pracy jury są określone w dalszej części
niniejszego Regulaminu.
§ 3.
[JURY KONKURSU]

1.

2.

Zgłoszone do Konkursu Prace oceniać będzie profesjonalne jury składające się z przedstawicieli
Organizatorów - artystów, pedagogów, ekspertów:
a) Instytutu KOSMOPOLIS Fundacji Nauki, Kultury i Edukacji,
b) Komisji Europejskiej - Przedstawicielstwa w Polsce,
c) Państwowego Liceum Plastycznego im. Erica Mendelsohna w Olsztynie.
Jury odpowiada za ocenę Prac zgodnie z § 4. niniejszego Regulaminu.
§ 4.
[PRZEBIEG KONKURSU]

1.

Prace plastyczne zgłoszone do Konkursu muszą być zgodne z ideą Konkursu, określoną w § 1. niniejszego
Regulaminu. Prace plastyczne muszą posiadać cechy dzieła autorskiego.
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2.

Każda zgłoszona Praca powinna zostać dostarczona Organizatorom w sposób uniemożliwiający jej
uszkodzenie mechaniczne.
3. Uczestnik zgłaszając Pracę do udziału w Konkursie wyraża jednocześnie zgodę na jej nieodpłatną,
publiczną prezentację w dniach 6-31 października 2020 r.
4. Uczestnik wyraża zgodę na promowanie Pracy poprzez umieszczenie jej fotografii, rejestracji filmowej
lub innego utworu audiowizualnego promującego Pracę lub twórców Pracy w stacjach telewizyjnych
i radiowych oraz w sieci Internet.
5. Prawa autorskie Prac zgłaszanych do udziału w Konkursie nie mogą być w żaden sposób ograniczone
ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich.
6. Organizatorzy działają w dobrej wierze i nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku zatajenia
jakichkolwiek informacji dotyczących sytuacji prawnej Prac zgłaszanych do Konkursu. W takim przypadku
wszelkie konsekwencje i koszty obsługi prawnej wynikającej z ewentualnych roszczeń o naruszenie praw
osób trzecich przechodzą wyłącznie na Uczestnika.
7. Wraz ze zgłoszeniem Pracy do Konkursu Uczestnik załącza FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY zawierający
oświadczenie, iż w przypadku nagrodzenia Pracy zobowiązuje się do przekazania na rzecz Organizatorów
pełni majątkowych praw autorskich i pokrewnych (w tym praw zależnych) do Pracy.
8. Zgłoszenie do udziału w Konkursie odbywa się w następujący sposób:
a) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY należy dokładnie wypełnić za pośrednictwem strony internetowej:
https://wamafestival.pl/formularz-konkurs-plastyczny-2020/
b) po wypełnieniu i wysłaniu FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO na stronie internetowej, w oknie
przeglądarki wyświetli się wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY w formacie PDF, który można
zapisać na dysku komputera. Wygenerowany plik PDF zostanie dostarczony także na adres e-mail
podany
w FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM;
c) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY należy wydrukować i czytelnie podpisać oraz wysłać na adres
wskazany w punkcie 11 niniejszego paragrafu.
9. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych umieszczonych w FORMULARZU
ZGŁOSZENIOWYM. Podanie nieprawdziwych, nieczytelnych lub niepełnych danych osobowych bądź
niepodanie ich w ogóle powoduje wykluczenie z udziału w Konkursie.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń:
a. niespełniających wymagań, o których mowa w niniejszym Regulaminie;
b. co do których kandydat nie złożył FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, o których mowa w pkt. 7
niniejszego paragrafu;
c. naruszających dobre obyczaje (w rozumieniu obowiązującego prawa);
d. naruszających prawo, w szczególności prawo autorskie i/lub prawo w zakresie ochrony wizerunku;
e. których jakość wykonania powoduje, że nie nadają się do dalszej eksploatacji i ekspozycji.
11. Prace do udziału w Konkursie wraz z wydrukowanymi i podpisanymi FORMULARZAMI
ZGŁOSZENIOWYMI można nadsyłać do dnia 2 października 2020 r. (decyduje data stempla
pocztowego) na adres:
Państwowe Liceum Plastyczne im. Erica Mendelsohna w Olsztynie
ul. Partyzantów 85
10-402 Olsztyn
z dopiskiem „EKOLOGICZNY NIEŁAD CZY (EUROPEJSKI) ZIELONY ŁAD”
12. Prace dostarczane są Organizatorom na koszt Uczestnika.
13. Jury Konkursu będzie podejmowało decyzje w drodze głosowania. W przypadku równej liczby głosów
zadecyduje głos Przewodniczącego.
14. Decyzje podejmowane przez jury Konkursu są autonomiczne i mają charakter ostateczny i niepodważalny.
§ 5.
[NAGRODY W KONKURSIE]
1.
2.
3.

Laureat Nagrody Głównej w Konkursie, zgodnie z decyzją jury Konkursu, otrzyma nagrodę finansową
w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas ceremonii finałowej 7. edycji WAMA
Film Festival w Olsztynie, w dniu 10 października 2020 r.
Nagroda pieniężna zostanie wypłacona Laureatowi przez Instytut KOSMOPOLIS Fundację Nauki, Kultury
i Edukacji.
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4.

W przypadku otrzymania nagrody finansowej warunkiem jej wypłacenia jest przekazanie Organizatorom
danych osobowych, numeru rachunku bankowego i nazwy banku Laureata na dedykowanym do tego celu
formularzu do dnia 31 października 2020 r.
§ 6.
[INNE POSTANOWIENIA]

1.

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i prezentację danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do organizacji i promocji Konkursu w stacjach telewizyjnych i radiowych, prasie, na stronach internetowych
oraz w ramach wykorzystania w trakcie Festiwalu.
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator (Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury
i Edukacji).
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:
instytut@kosmopolis.pl.
5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu i Festiwalu oraz w celach
marketingowych. Dane przetwarzane będą do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania
wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów formalnych,
związanych z organizacją Konkursu i Festiwalu.
6. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, osobom fizycznym przysługują
następujące prawa: dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia
przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych
osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów, o których mowa w niniejszym Regulaminie
oraz do odwołania Konkursu bez podania przyczyn.
8. Zgłoszone do Konkursu Prace nie będą odsyłane autorom, istnieje możliwość ich odbioru osobistego
w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
10. Szczegółowych informacji na temat Konkursu udziela biuro organizacyjne 7. edycji WAMA Film Festival
w Olsztynie:
a)

Biuro organizacyjne Festiwalu:
Stowarzyszenie FILMFORUM
ul. gen. Władysława Andersa 35,
00-159 Warszawa
tel.: +48 22 392 03 21
tel.: +48 22 392 03 22
e-mail: films@wamafestival.pl

b)

Organizator Konkursu:
Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji
ul. Jerzego Lanca 3
10-528 Olsztyn
tel.: +48 89 722 92 22
e-mail: biuro@kosmopolis.pl

11. Niniejszy Regulamin dostępny jest w serwisie internetowym Festiwalu znajdującym się pod adresem:
www.wamafestival.pl.
Zarząd Instytutu KOSMOPOLIS
Fundacji Nauki, Kultury i Edukacji
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