Regulamin konkursu
„Bez nienawiści”
I. INFORMACJE WSTĘPNE
I.1. Pojęcia stosowane w regulaminie
I.1.1. Regulamin konkursu – niniejszy dokument.
I.1.2. Organizatorzy - Katedra Informatyki i Metod Komputerowych, studenckie koło
naukowe Nowe Media Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji
Narodowej

w Krakowie

oraz

Oddział Małopolski

Polskiego

Towarzystwa

Informatycznego.
I.1.3. Komisja konkursowa – zespół wyłoniony spośród Organizatorów, który
dokonuje weryfikacji prac pod względem merytorycznym i formalnym na każdym
etapie konkursu.
I.1.4. Uczestnik konkursu – osoba, która w wyznaczonym terminie nadeśle
rozwiązanie konkursu. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół
podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski, którzy
posiadają własne konto na serwisie YouTube.com.
I.1.5. Rozwiązanie – składa się z wykonania przez uczestnika filmu. Akceptowane
będą jedynie filmy i animacje sporządzone zgodnie z wytycznymi podanymi
w paragrafie III Regulaminu konkursu.
I.2. Uczestnik zgłaszając się do konkursu wyraża zgodę na pobranie i przetwarzanie jego
danych osobowych w celu prowadzenia konkursu (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)).
I.3. Terminy:
Ogłoszenie konkursu: 30 kwietnia 2014 roku.
Przesłanie prac do oceny do: 8 czerwca 2014 roku.
Wyłonienie finalisty: 20 czerwca 2014 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu: 24 czerwca 2014 roku.
I.4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie konkursu.
Z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej Organizatorów Konkursu stają się one
obowiązujące.
I.5. W sytuacjach problemowych nieobjętych niniejszym Regulaminem konkursu, sporne
i niejasne kwestie rozstrzyga Komisja konkursowa.
II. TEMATYKA KONKURSU
Konkurs organizowany jest w ramach kampanii Rady Europy „Bez nienawiści” dotyczącej
projektu Młodzi Przeciw Mowie Nienawiści w Internecie, którego celem jest walka
z rasizmem i dyskryminacją w formie mowy nienawiści obecnej w sieci. Więcej na temat
kampanii można przeczytać na stronie www.beznienawisci.pl.
Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu krótkiego filmu lub animacji zgodnego
z wytycznymi ustalonymi przez regulamin konkursu. Materiał ma obrazować dowolny
sposób przeciwdziałania mowie nienawiści w Internecie lub okazywania solidarności
osobom nią dotykanym.
Konkurs podzielony jest na 3 poziomy – szkoła podstawowa/gimnazjum/szkoły
ponadgimnazjalne.
III. WYMAGANIA
III.1. Przesyłany materiał musi być zgodny z tematyką konkursu.
III.2. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie trzy prace związane z tematyką konkursu.
Każdą pracę należy zgłosić w osobnym formularzu na stronie konkursu.
III.3 Materiał może być przygotowany dowolną techniką filmową. Maksymalny czas trwania
filmu lub animacji to 3 minuty.
III.3. Zgłaszając pracę do konkursu uczestnik potwierdza, że posiada pełne prawa autorskie
do wysłanego materiału.

IV. OCENA PRAC

IV.1. Komisja podejmuje swobodną decyzję w zakresie oceny nadesłanych prac
konkursowych. Przy decyzji kieruje się estetyką, oryginalnością oraz zgodnością pracy
z tematem konkursu. Zwycięskie prace zostaną wyłonione w poszczególnych kategoriach
wiekowych.
IV.2. Organizator zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia Konkursu.
IV.3. Decyzja Komisji o przyznaniu nagrody lub decyzja uznająca, że nagrody nie będą
przyznane jest ostateczna.
IV.4. Nie jest dopuszczalne przeniesienie praw do nagrody na inną osobę.
IV.5. Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni na stronach Organizatorów oraz podczas gali
konkursowej.

V. ZASADY ORGANIZACYJNE
V.1. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego
Regulaminu.
V.2. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie może nastąpić za pośrednictwem formularza
elektronicznego. Należy w nim podać:
V.2.1. Dane autora (imię, nazwisko, adres e-mail).
V.2.2. Nazwisko opiekuna - nauczyciela (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon
kontaktowy).
V.2.3. Nazwę i adres szkoły.
V.2.4. Nazwę konta użytkownika w serwisie YouTube.com, wraz z linkiem
prowadzącym do materiału.
V.3. Rozwiązania (prace konkursowe) będą przesyłane za pośrednictwem serwisu
YouTube.com. Organizatorzy przydzielą odpowiednie uprawnienia do publikacji na swoim,
wyznaczonym kanale. Uczestnicy zostaną poinformowani o przydzieleniu uprawnień drogą
mailową.

V.4. Uczestnicy zgłaszający swoje materiały zgadzają się na publikację materiałów oraz
swojego nazwiska w materiałach i publikacjach organizatorów oraz innych związanych np. z
Nocą Naukowców.
V.5. Zwycięzca/y konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Zestaw nagród
zostanie opublikowany na stronach organizatorów.
V.6. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do opublikowania rozwiązań uczestników,
którzy zostali wyróżnieni lub otrzymali tytuł finalisty.

Kontakt z organizatorami:
Koło Nowe Media
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
nowemedia@up.krakow.pl

