Regulamin Konkursu
„Nakręć się na klimat! Pokaż jak chronisz środowisko”

§ 1.
Organizator
1. Konkurs „Nakręć się na klimat! Pokaż jak chronisz środowisko”, dalej zwany „Konkursem”,
jest organizowany przez Bibliotekę Śląską w Katowicach, zwaną dalej „Organizatorem”.
2. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego, Kazimierz Karolczak, przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii oraz Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich. Opiekę merytoryczną nad konkursem sprawuje Ośrodek Informacji ONZ w
Warszawie.
3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa, nagrody i sposób ich uzyskania.
4. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony w siedzibie Biblioteki Śląskiej na każde żądanie
uczestników konkursu, na stronie internetowej dedykowanej Konkursowi
(klimat.bs.katowice.pl) oraz zostanie przesłany drogą elektroniczną do szkół podstawowych,
ponadpodstawowych, uczelni wyższych oraz bibliotek województwa śląskiego.

§ 2.
Cele Konkursu
1. Konkurs zostaje zorganizowany w związku z Konferencją Stron Ramowej Konwencji
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu COP 24, która odbędzie się 3-14
grudnia 2018 r. w Katowicach.
Celem Konkursu jest:
a. popularyzacja wiedzy na temat codziennych sposobów dbania o klimat i środowisko,
w kontekście mającej odbyć się w Katowicach w grudniu 2018 r. Konferencji Stron
Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych COP 24,
b. promowanie wśród mieszkańców województwa śląskiego prośrodowiskowej postawy,
c. skierowanie uwagi mieszkańców województwa śląskiego na potrzebę ochrony klimatu
przez każdego człowieka,
d. rozwijanie zdolności twórczych.
§ 3.
Adresaci Konkursu
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1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
oraz uczelni wyższych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych, oraz czytelników
bibliotek działających na terenie województwa śląskiego.
2. Konkurs jest rozstrzygany w czterech kategoriach:
a. kategoria I: szkoły podstawowe
b. kategoria II: szkoły ponadpodstawowe
c. kategoria III: studenci
d. kategoria IV: osoby dorosłe
§ 4.
Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przekazanie dzieła w postaci etiudy
filmowej oraz formularza zgłoszenia udziału w Konkursie, którego wzór stanowi
Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w terminie od 17 września do 10 listopada
2018 roku na adres: Biblioteka Śląska w Katowicach, pl. Rady Europy 1, Katowice 40021, z dopiskiem: Konkurs „Nakręć się na klimat! Pokaż jak chronisz środowisko”. Dla
zachowania terminu decydująca jest data stempla pocztowego na dokumencie
przesyłki zawierającej prace konkursowe lub data wpływu do siedziby Biblioteki Śląskiej
w przypadku osobistego złożenia dokumentów.
2. Osoby niepełnoletnie dołączają do zgłoszenia formularz zawierający zgodę rodziców na
udział w Konkursie, który stanowi załącznik nr 2.
3. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę zespołu uczestników na postanowienia
zawarte w niniejszym Regulaminie i zobowiązanie się do jego przestrzegania.
4. Uczestnicy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem prac
konkursowych wraz z formularzem.
5. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych materiałów. Materiały zostaną przekazane do
zbiorów Biblioteki Śląskiej w Katowicach.
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie materiałów
podczas transportu lub przekazu pocztowego.
§ 5.
Zasady Konkursu
1. Praca konkursowa polega na przygotowaniu dzieła w postaci etiudy filmowej o
codziennych sposobach ochrony klimatu w województwie śląskim. Czas trwania etiudy
ma wynosić do 3 minut projekcji.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką
konkursu lub prac łamiących majątkowe lub osobiste prawa autorskie osób trzecich.
3. Zabronione jest przesyłanie prac sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszającymi
ogólnie przyjęte wartości – takie prace nie będą brały udziału w konkursie. O tym, że
nadesłana praca narusza powyższe zasady, decyduje ocena organizatorów konkursu.
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4. Prace konkursowe muszą być przygotowane samodzielnie lub w zespole liczącym
maksymalnie 3 osoby (wówczas nagrody przyznawane będą zespołowo).
5. Zgłoszenie udziału następuje w momencie przekazania pracy zgłoszeniowej wraz
z podpisanym formularzem zgłoszeniowym, w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1
Regulaminu.
6. Wymagania techniczne: film zapisany w formacie AVI, WMV, MPEG, zalecana
(nieobowiązkowa) jest wielkość pliku do 2 GB. Film musi zostać nagrany na płytę CD
bądź DVD oraz zapisany na jednym z popularnych portali filmowych np. YOUTUBE,
VIMEO. Format filmu powinien wynosić 16 : 9 (1280 x 720) = 720 p.
7. Do każdej pracy zgłoszeniowej do konkursu musi zostać dołączony opis (np. na
opakowaniu płyty). Opis powinien zawierać:
a. Tytuł pracy
b. Imię i nazwisko autora/ów
c. E-mail i nr telefonu autora
d. Adres korespondencyjny autora (ulica i nr, kod i miejscowość)
e. Link, pod którym film dostępny jest w Internecie
f. Nazwa i adres szkoły lub biblioteki będącymi instytucjami wspierającymi projekt
g. Data urodzenia lub pesel
8. Do każdej pracy Autor powinien dołączyć napisy w języku angielskim, zgodnymi z fabułą
filmiku.
9. Jeden uczestnik lub zespół może przesłać maksymalnie 2 prace.
10. Projekt może uzyskać poparcie instytucji wspierających realizację i promocję Celów
Zrównoważonego Rozwoju. Są to szkoły, uczelnie wyższe oraz biblioteki województwa
śląskiego.
11. Autorzy, nadsyłając pracę, zgadzają się na zamieszczenie jej kopii na stronach
internetowych Biblioteki Śląskiej oraz wykorzystanie jej przy produkcji
i rozpowszechnianiu materiałów edukacyjnych oraz informacyjnych.
12. Do każdej przesłanej pracy uczestnicy muszą dołączyć kartę zgłoszenia zawierającą
zapisy o prawie autorskim i prawie do wizerunku. W przypadku uczestników nieletnich
dołącza się oświadczenie podpisane przez ich opiekunów prawnych wyrażające zgodę
na udział w konkursie. Dokumenty znajdują się na stronie Biblioteki Śląskiej
(bs.katowice.pl) i poświęconej konkursowi (klimat.bs.katowice.pl).
§ 6.
Organizacja i przebieg Konkursu
1. Czas składania prac od 17 września do 10 listopada 2018 roku.
2. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja Konkursowa.
3. Ocena zgłoszonych prac jest dokonywana przez Organizatorów i ma miejsce, gdy zespół
uczestników spełnia wszystkie warunki i zasady uczestnictwa opisane w § 4 i § 5.
4. Oceny dokonuje się wyłącznie w zakresie kryteriów konkursowych i skali punktowej,
oddzielnie dla prac zakwalifikowanych w poszczególnych kategoriach.
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5. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronach internetowych bs.katowice.pl oraz
klimat.bs.katowice.pl.

6. Przekazanie nagród nastąpi po dopełnieniu obowiązków wynikających
z obowiązujących przepisów, a laureaci zobowiązują się do współdziałania w tym
zakresie z Organizatorami.
7. Podsumowanie Konkursu i ogłoszenie zwycięzców odbędzie się podczas spotkania
w Bibliotece Śląskiej w dniu 28 listopada 2018 roku.
8. Nagrodzone i wyróżnione filmy zostaną wyświetlone w wyznaczonym miejscu podczas
trwania Konferencji Stron Ramowej Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
COP 24.
§ 7.
Komisja Konkursowa
1. Komisja Konkursowa jest powołana przez Bibliotekę Śląską w Katowicach, Urząd Miasta
Katowice, Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię i Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa
Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W jej skład wchodzi min. po
jednym przedstawicielu z każdego w/w podmiotu.
2. Komisja jest zobowiązana do zachowania bezstronności podczas oceny prac.
3. Komisja dokonuje oceny w składzie nie mniejszym niż czterech osób. Wyniki pracy
Komisji Konkursowej są dokumentowane w protokole.
4. Komisja ma prawo wyłonić grono finalistów i dokonać ponownej oceny w celu
ostatecznego wyłonienia laureatów.
5. Komisja Konkursowa nie uzasadnia decyzji o nieprzyznaniu nagrody bądź wyróżnienia.
6. Prawo interpretacji Regulaminu Konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nieujętych
w Regulaminie przysługuje przewodniczącemu Komisji Konkursowej.
7. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, co oznacza, że od jej werdyktu nie
przysługuje odwołanie.
§ 8.
Nagrody
1. W każdej z czterech kategorii Komisja Konkursowa przyzna 1 nagrodę główną
i 2 wyróżnienia.
2. Nagrodą główną jest czytnik e-booków PocketBook Basic 3, a wyróżnienie to pendrive
GoodRam o pojemności 64 GB.
3. Komisja konkursowa nagrodzi instytucje aktywnie wspierające laureatów
w przygotowaniu etiudy nagrodą honorową w postaci dyplomu.
4. Komisja Konkursowa może przyznać nagrody równorzędne bądź może nie przyznać
nagrody danego stopnia.
5. Komisja konkursowa przyzna nagrody kierując się kryteriami:
a. Oryginalność pomysłu
b. Indywidualny i twórczy charakter wypowiedzi
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c. Poprawność techniczna
6. Organizatorzy wręczą nagrody podczas spotkania w Bibliotece Śląskiej w Katowicach w
dniu 28 listopada 2018 r.
§ 9.
Oświadczenie o prawach autorskich
1.

Oświadczenie o prawach autorskich stanowi załącznik nr 3 niniejszego regulaminu.

§ 10.
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w sekretariacie Biblioteki Śląskiej w Katowicach przy
pl. Rady Europy 1 oraz na stronach internetowych bs.katowice.pl i klimat.bs.katowice.pl
2. Zgłoszenia konkursowe niezgodne z Regulaminem nie będą brane pod uwagę.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do unieważnienia Konkursu w dowolnym czasie
bez podania przyczyny.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym
Regulaminie.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu.
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