REGULAMIN KONKURSU
organizowanego w ramach

OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 2017

„Co byś z tym zrobił? Jak byś zagospodarował ten obiekt?”
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs.
2. Cele konkursu:
 wyłonienie nowatorskiego i oryginalnego pomysłu na zagospodarowanie
budynku byłego dworca kolejowego w Zabrzu – Mikulczycach,
 rozwijanie wśród młodzieży postaw przedsiębiorczych.
3. Organizatorami konkursu są:
 Przedsiębiorstwo Górniczo-Budowlane i Produkcyjno-Handlowe "Poch"
Sp. z o.o. w Zabrzu
 Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Henryka Jordana w Zabrzu (d. Gimnazjum nr 24)
ul. Zamenhofa 56, 41-813 Zabrze; tel. (32) 272- 23- 48
4. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
5. Uczestnictwo w konkursie jest całkowicie nieodpłatne i dobrowolne.
6. Wymagania pracy konkursowej:
 efektem pracy konkursowej ma być pomysł na zagospodarowanie budynku
byłego dworca kolejowego w Zabrzu - Mikulczycach (patrz załącznik nr 1),
 pracę konkursową można zrealizować w formie opisu papierowego, prezentacji
lub filmu (zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Player),
 na konkurs każdy uczestnik może przesłać jedną pracę,
 wersję elektroniczną pracy należy przesłać zapisaną na płycie CD/DVD (płyta
podpisana wg załącznika nr 2); opis można przesłać w formacie „PDF”,
 forma pracy: indywidualna,
 praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich; prezentowane treści nie mogą przedstawiać zachowań
zabronionych przez prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego
wychowania i kultury osobistej,
 zgoda uczestnika na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku osoby
niepełnoletniej zgoda rodzica lub opiekuna prawnego (załącznik nr 3).
Prace bez załączników nie będą przyjmowane.

7. Zgłoszenie pracy konkursowej, w której utrwalono wizerunek osób trzecich jest
równoznaczne z oświadczeniem uczestnika (a w przypadku osoby niepełnoletniej
rodzica lub opiekuna prawnego), iż posiada on zgodę tych osób do wykorzystania
ich wizerunku i jego publicznej prezentacji w związku z udziałem w konkursie.
8. Uczestnik konkursu (a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub opiekun
prawny) oświadcza, że posiada majątkowe prawa autorskie do wszelkich utworów
wykorzystanych w pracy konkursowej w zakresie umożliwiającym zgłoszenie jej
do konkursu. Jeśli wykorzystane w pracy cudze utwory lub ich fragmenty
nie należą do domeny publicznej lub nie są objęte licencją Creative Commons,
uczestnik konkursu (a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub opiekun
prawny) zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia podmiotu uprawnionego w zakresie majątkowych praw autorskich zezwalającego na wykorzystanie
danych utworów lub ich fragmentów w filmie.
9. Pracę konkursową należy dostarczyć w wersji papierowej lub na płycie CD/DVD
wraz z załącznikiem nr 2 i 3 (wypełnionym w formie papierowej), w kopercie
z dokładną nazwą szkoły, drogą pocztową lub przez skrytkę w Wydziale Oświaty
lub osobiście pod adres:
Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Henryka Jordana w Zabrzu
ul. Zamenhofa 56, 41-813 Zabrze;
10. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie oraz wykonaniem pracy
konkursowej ponosi uczestnik.
11. Spośród wszystkich dostarczonych prac jury wybierze prace, które zostaną
nagrodzone. Nagrodami dla twórców będzie sprzęt multimedialny.
12. Prace będą oceniane pod względem:
 zgodności z tematem konkursu,
 pomysłowości i oryginalnego sposobu interpretacji tematu,
 proponowanych rozwiązań technicznych,
 oddziaływania na środowisko, oddziaływania na mieszkańców,
 dostępności obiektu po realizacji projektu,
 ogólnego wrażenia estetycznego pracy.
13. Termin rozpoczęcia konkursu: 16 października 2017 r.
14. Termin dostarczenia prac: do 6 listopada 2017 r.
15. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
16. O wynikach konkursu szkoły zostaną powiadomione do dnia 24.11.2017 r.

17. O terminie uroczystego rozdania nagród, szkoły zostaną powiadomione drogą
internetową lub telefoniczną.
18. Organizator ma prawo do zamieszczenia fragmentów nadesłanych prac wraz
ze wskazaniem autora pracy na stronie internetowej organizatora, na innych
stronach dedykowanych oraz w materiałach promocyjnych organizatora, ściśle
związanych z promocją konkursu.
19. Nagrodzeni uczestnicy wyrażają zgodę na prezentację swoich wizerunków
w związku z niniejszym konkursem, na stronach internetowych, w materiałach
promocyjnych, prasowych i innych, związanych bezpośrednio z konkursem.
20. Po zakończeniu konkursu organizator nie zwraca prac konkursowych ich autorom.
21. Zgłoszenie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu.
22. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego
Regulaminu konkursu.
Załącznik nr 1

Budynek byłego dworca kolejowego w Zabrzu – Mikulczycach (ul. Zwrotnicza):

Załącznik nr 2 – opis płyty:
OTK 2017 - Konkurs filmowy „Co byś z tym zrobił? Jak byś zagospodarował ten obiekt?”.
Tytuł pracy:
Imię i nazwisko autora:
Nazwa szkoły/placówki:

Załącznik nr 3
Ogólnopolski Tydzień Kariery 2017
KONKURS „Co byś z tym zrobił? Jak byś zagospodarował ten obiekt?
Nazwa placówki/szkoły (pełna).......................................................................................
.........................................................................................................................................
Adres placówki/szkoły.....................................................................................................
Numer telefonu placówki/szkoły .....................................................................................
Poczta elektroniczna placówki/szkoły.............................................................................
Tytuł pracy .................................................................................................
Imię i nazwisko autora ..................................................................
Wiek autora pracy ............................ Klasa .........................................................................
Imię i nazwisko opiekuna konkursu ................................................................................
(PROSIMY WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI – SZCZEGÓLNIE NAZWISKA)
Oświadczam, że jestem autorem niniejszej pracy konkursowej. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich/mojego dziecka* danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926)
przez organizatora konkursu, dla celów związanych z przeprowadzeniem
i rozstrzygnięciem konkursu zgodnie z Regulaminem konkursu, o którym mowa powyżej,
w tym na ich opublikowanie w środkach masowego przekazu.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez Organizatorów do celów
promocyjnych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 666, z póź. zm.). Wyrażenie
zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas
konkursu mogą zostać umieszczone na stronie internetowej oraz wykorzystane
w materiałach promocyjnych i publikacjach. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń
(istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Organizatorów,
z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone
w oświadczeniu.
Wyrażam zgodę na bezpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych zgodnie
z Regulaminem na Szkołę Podstawową Nr 33 im. Henryka Jordana w Zabrzu.
........................................................
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna
osoby niepełnoletniej
* nieprawidłowe skreślić

...........................................................
data i czytelny podpis autora

