Konkurs filmowy pod hasłem: Dlaczego liczy się rolnictwo?

REGULAMIN

§1
ORGANIZATOR
Organizatorem Konkursu jest Telewizja Polska S.A. Odział w Warszawie z siedzibą przy ulicy ul. Jasna 14/16,
00–054 Warszawa oraz Urząd Statystyczny w Warszawie z siedzibą przy ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa.
§2
NAZWA
Konkurs jest zorganizowany pod hasłem: Dlaczego liczy się rolnictwo?
§3
CELE KONKURSU
Celem Konkursu jest wytworzenie w społeczeństwie przychylnej atmosfery do Powszechnego Spisu Rolnego,
zwiększenie zainteresowania dokonaniem samospisu przez miejscowych rolników oraz zbudowanie zaufania do
rachmistrzów spisowych.
§4
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego regulaminu.
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
3. Konkurs organizowany jest dla ogółu społeczeństwa bez ograniczeń wiekowych w okresie od 1 października
2020 r. do 15 listopada 2020 r.
§5
WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest terminowe przesłanie filmu wykonanego samodzielnie za pomocą
telefonu komórkowego w dowolnej technice, którego długość nie może przekraczać 1 minuty, w powszechnych
formatach odtwarzania.
§6
WYMOGI KONKURSOWE
1. Zapoznanie z materiałami konkursowymi na stronie Urzędu Statystycznego w Warszawie pod adresem:
https://warszawa.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/.
2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu filmu za pomocą telefonu komórkowego w dowolnej technice,
który w sposób oryginalny, pomysłowy i kreatywny odpowie na pytanie: Dlaczego liczy się rolnictwo? Długość
filmu nie może przekroczyć 1 minuty. Maksymalna jakość nagrania: FullHD. Wielkość pliku nie może
przekroczyć 500MB.
3. Filmy nadesłane w Konkursie muszą być pracami wykonanymi samodzielnie i indywidualnie, nigdzie
wcześniej niepublikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie filmu na Konkurs jest
jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.

4. Zgłoszenia filmu należy dokonać przez wypełnienie formularza i akceptację wszystkich oświadczeń na
stronie https://obserwujmazowsze.stat.gov.pl/liczy_sie_rolnictwo_konkurs
5. Film przesyła pełnoletni autor filmu lub przedstawiciel ustawowy małoletniego autora filmu, akceptując tym
samym warunki niniejszego Regulaminu (szczegóły określa § 11 pkt. 3) w nieprzekraczalnym terminie do
15 listopada 2020 r.
6. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych do
wykorzystania wszystkich nadesłanych filmów oraz ich publikacji w Internecie i Intranecie GUS (w zakresie
określonym

w

formularzu

zgłoszeniowym

https://obserwujmazowsze.stat.gov.pl/liczy_sie_rolnictwo_konkurs

oraz

na
emisji

filmu

stronie:
zwycięskiego

w TVP 3 Warszawa.
7. Uczestnicy nie mogą złożyć pracy sprzecznej z prawem, ogólnie przyjętymi zasadami etyki, zasadami
dobrego wychowania, kultury osobistej, wykorzystującej zakazane treści, niezgodnej z dobrymi obyczajami,
nawołującej do nietolerancji, obrażającej uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne,
przedstawiającej przemoc, naruszającej prawo do prywatności, naruszającej prawa osób trzecich,
zawierającej materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody osób
uprawnionych, zawierającą wulgaryzmy, czy treści reklamowe podmiotów trzecich.
8. Filmy przysłane po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane przy wyłanianiu zwycięzców.
9. Filmy przekraczające 1 minutę nie będą uwzględniane przy wyłanianiu zwycięzców.
10. Nie dopuszcza się kilku filmów jednego autora – każdy uczestnik może złożyć jeden film.
11. Prace nie spełniające warunków Regulaminu nie będą oceniane.

§7
JURY KONKURSOWE
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołane w tym celu przez Organizatora Jury Konkursowe
(zwana dalej Jury).
2. W skład Jury wchodzą:
•

Janusz Kowalski TVP 3 Warszawa.

•

Agnieszka Ajdyn Urząd Statystyczny w Warszawie

•

Tomasz Zegar Urząd Statystyczny w Warszawie

•

Magdalena Kowalska Urząd Statystyczny w Warszawie

3. Rodziny członków Jury nie mogą brać udziału w Konkursie.
4. Jury przy ocenie filmów będzie brało w szczególności pod uwagę: zgodność z tematyką Konkursu, ogólne
wrażenie estetyczne, oryginalność pomysłu, sposób jego przedstawienia i ujęcia oraz zgodność
z Regulaminem.
5. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna.
§8
ZWYCIĘZCY KONKURSU
1. Zwycięzcami w Konkursie są:
1.1. Osoba, która nadeśle najbardziej oryginalny, pomysłowy i kreatywny film, odpowiadający na pytanie:
Dlaczego liczy się rolnictwo? oraz spełni wszystkie warunki niniejszego Regulaminu.
1.2. W Konkursie zostaną wyłonione również trzy wyróżnienia.

2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 25 listopada 2020 r.
3. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Statystycznego
w Warszawie pod adresem: https://warszawa.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/ oraz na stronach
internetowych TVP 3 Warszawa.
§9
NAGRODY
1. Spełnienie warunków niniejszego Regulaminu jest niezbędne do przyznania nagrody.
2. Nagrodami w Konkursie są:
2.1. emisja w TVP3 zwycięskiego filmu oraz jego udostępnienie na kontach w mediach społecznościowych
(Facebook i Twitter) Urzędu Statystycznego w Warszawie i TVP3 oraz dodatkowe nagrody rzeczowe (dysk
przenośny 1Tb, głośnik bluetooth, ładowarka bezprzewodowa do telefonu, plecak na notebooka)
i zestaw upominków promujących Powszechny Spis Rolny 2020;
2.2. dla trzech osób wyróżnionych: udostępnienie filmów na Facebooku i Twitterze Urzędu Statystycznego
w Warszawie oraz zestaw upominków promujących Powszechny Spis Rolny 2020.
3. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom w terminie uzgodnionym indywidualnie.
4. Nagrody nie podlegają wymianie.
§ 10
TERMINARZ KONKURSU
1 października 2020 r. – ogłoszenie Konkursu.
12 października 2020 r. - uruchomienie formularza zgłoszeniowego.
15 listopad 2020 r. – ostateczny termin nadsyłania autorskiego filmu wraz z Kartą Zgłoszenia oraz
Oświadczeniem przeniesienia autorskich praw majątkowych (szczegóły określa § 6 pkt. 4 i 6).
25 listopad 2020 r. – ogłoszenie wyników i listy osób nagrodzonych w Konkursie (szczegóły określa
§ 8 pkt. 2 i 3).
§ 11
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WYRAŻANIE ZGODY
1. Administratorem danych osobowych uczestników w Konkursie jest Dyrektor Urzędu Statystycznego
w Warszawie z siedzibą przy ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa (Załącznik nr 1).
2. Przetwarzanie obejmować będzie następujący zakres danych:
2.1. Imię i nazwisko, adres zamieszkania, rok urodzenia, adres e-mail pełnoletniego autora filmu;
2.2. Imię i nazwisko, adres zamieszkania, rok urodzenia małoletniego autora filmu;
2.3. Imię i nazwisko, adres e-mail przedstawiciela ustawowego małoletniego autora filmu,
a

także

następujący

zakres

czynności:

zbieranie,

utrwalanie,

przechowywanie,

przetwarzanie

i opracowywanie oraz usuwanie tych danych.
3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie filmu jest równoznaczne z: akceptacją Regulaminu
Konkursu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zapoznaniem się z Klauzulą informacyjną
o przetwarzaniu danych osobowych – Załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie filmu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przeniesienie autorskich praw majątkowych.

5. Wszelkie dane osobowe będą przechowywane przez Organizatora Konkursu w okresie do 12 miesięcy po
zakończeniu Konkursu, a po upływie tego terminu zostaną zniszczone.
6. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez Organizatora Konkursu wyłącznie w celu
przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu wyłonienia zwycięzców i przekazania im nagród.
§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Statystycznego
w

Warszawie

pod

adresem:

https://warszawa.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/

oraz

stronach

internetowych TVP 3 Warszawa.
2. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Konkursu z ważnych przyczyn.
3. We wszystkich sprawach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, jak
i w zakresie interpretacji jego zapisów, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

