WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W WAŁBRZYCHU
UL. PIOTRA WYSOCKIEGO 28, 58-304 WAŁBRZYCH

REGULAMIN KONKURSU DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO POD HASŁEM "Bezpiecznie na drodze"
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu to zespół ekspertów z zakresu ruchu drogowego. Naszym celem jest poprawa
bezpieczeństwa na drogach. Poprzez przeprowadzanie egzaminów państwowych, szkolenia i kursy oraz działania w ramach
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ukierunkowane na uświadamianie uczestników ruchu drogowego o prawach, obowiązkach i
zagrożeniach związanych z poruszaniem się po drogach, chcemy mieć wpływ na kreowanie właściwych zachowań na drodze.
1.
2.

1.
2.
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§ 1. Tematyka i cel konkursu
W ramach działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego organizowany jest konkurs,
którego tematem jest "Młodość na drodze".
Celem konkursu jest inspirowanie młodzieży do działań twórczych, rozwijanie umiejętności
i zachęcanie do korzystania z nowych technologii poprzez budowanie świadomości
wkraczających w dorosłość pełnoprawnych uczestników ruchu drogowego, a także
promowanie autorytetów i właściwych postaw.
§ 2. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Wałbrzychu zwany w dalszej części "Organizatorem".
Siedziba Organizatora mieści się w Wałbrzychu (PNA: 58-304) przy ul. Piotra
Wysockiego 28.
§ 3. Uczestnicy

7.

Nadesłane w ramach konkursu prace oraz nośniki danych nie będą zwracane autorom.

8.

Film nie może zawierać kontekstu seksualnego, zawierać lub promować pornografii,
rasizmu, uprzedzeń etnicznych, tekstów, scen i obrazów obraźliwych, drastycznych,
wulgarnych lub godzących w osoby trzecie, a także obrażających ich uczucia. Nadto film nie
może zawierać treści niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami i moralnością.

9.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości
technicznej oraz niespełniających powyższych warunków.
§ 6. Nagrody
Organizator przewiduje trzy stopnie nagród dla autorów najlepszych prac.
a.
nagroda pierwszego stopnia dla autorów zwycięskiej pracy o wartości 1.200,00 zł,

1.

b.

Uczestnikiem konkursu może być zespół złożony z uczniów szkoły ponadgimnazjalnej wraz
z jednym opiekunem, przy czym z jednej szkoły może zostać zgłoszony tylko jeden zespół.
Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

c.

3.

W konkursie nie może brać udziału Organizator, pracownicy Organizatora oraz osoby
najbliższe dla Organizatora i jego pracowników.

2.

4.

Uczestnicy wyrażają zgodę na rozpowszechnianie ich imion i nazwisk oraz wizerunku
w związku z przeprowadzonym postępowaniem konkursowym, w szczególności
zamieszczania ich na stronie internetowej Organizatora oraz portalach społecznościowych.

3.

5.

Uczestnicy zrzekają się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym
w szczególności z wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz
inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć.
§ 4. Zasady konkursu i terminy

5.
6.

1.

Konkurs polega na stworzeniu krótkometrażowego filmu o tematyce związanej
z bezpieczeństwem na drodze.

2.
3.
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Konkurs jest jedno etapowy.
Do rozstrzygnięcia konkursu powołana zostanie komisja konkursowa składająca się
z ekspertów z zakresu ruchu drogowego, psychologów oraz artystów sztuki, filmu i teatru.

7.

Warunkiem dopuszczenia do konkursu jest doręczenie do siedziby Organizatora pracy
konkursowej wraz z kartą zgłoszeniową stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu.
Prace konkursowe uczestnicy mogą nadsyłać od 13 czerwca 2017 r., do 20 października 2017
r. (do godziny 15:30). O skuteczności decyduje moment doręczenia Organizatorowi pracy
konkursowej.

8.

4.

Spośród przesłanych prac, komisja konkursowa wybierze dziesięć najlepszych filmów, które
trafią do ścisłego finału. Prace będą publikowane na fanpage Organizatora na portalu
społecznościowym Facebook pod adresem http://www.facebook.com/WORDWalbrzych/
począwszy od 30 października 2017 r.,
10. Nagroda publiczności przyznana zostanie pracy konkursowej, która uzyska największą liczbę
„polubień” poprzez kliknięcie hiperłącza „lubię to” pod zamieszczoną pracą konkursową w
terminie od opublikowania do 06 listopad 2017r.

nagroda trzeciego stopnia dla autorów pracy, która zajęła trzecie miejsce o wartości 500,00 zł,
d.
nagroda publiczności - nagroda rzeczowa dla szkoły.
Nagrody pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia zostaną przekazane laureatom na konto
podane przez Dyrektora Szkoły.
Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
Organizator zastrzega sobie prawo przyznania innych wyróżnień i nagrodzenia autorów
wyróżnionych prac.
Nagrody nie podlegają zwrotowi, ani wymianie oraz zamianie na ekwiwalent pieniężny.
W przypadku zachowań uczestników naruszających dobre obyczaje oraz zasady uczciwej
rywalizacji Organizator zastrzega prawo do odmowy przyznania nagrody lub wykluczenia
z konkursu.
§ 7. Prawa autorskie

1.

Praca konkursowa powinna być pracą własną, nie może być nigdzie wcześniej publikowana
oraz prezentowana na konkursach oraz innych podobnych wydarzeniach.
Konkurs rozpoczyna się 18 kwietnia 2017 r.
Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie może nastąpić do dnia 12 czerwca 2017 roku poprzez
przesłanie informacji o zamiarze wzięcia uczestnictwa w konkursie na adres poczty
elektronicznej: konkurs@word.walbrzych.pl, telefonicznie pod numerem (74) 665-91-15,
faxem pod numerem (74) 665-91-21 lub osobiście w siedzibie Organizatora.

5.
6.

nagroda drugiego stopnia dla autorów pracy, która zajęła drugie miejsce o wartości 900,00 zł,

Z chwilą przesłania pracy na konkurs, zgodnie z postanowieniami, Uczestnicy konkursu
udzielają Organizatorowi wyłącznego nieodpłatnego prawa korzystania (licencji) ze swoich
prac, na następujących polach eksploatacji:
a.

przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego
przekazu, po utrwaleniu na nośnikach obrazu;

b.

nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą
nośników obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych, w tym powielanie,
rozpowszechnianie i odtwarzanie filmów

c.

rozpowszechnianie w publikacjach oraz materiałach promocyjnych Organizatora;

d.

rozpowszechnianie w Internecie, a w szczególności na stronach internetowych
Organizatora, portalach społecznościowych, portalach i systemach
przekazywania treści multimedialnych;

e.

utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, a w szczególności techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego;

f.

rozpowszechnianie każdą dostępną techniką, a w szczególności techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego poprzez
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;

9.

11. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż do 14 grudnia 2017 r. na stronie internetowej
Organizatora pod adresem http://www.word.walbrzych.pl/ oraz na fanpage Organizatora
na portalu społecznościowym Facebook.

g.

2.
3.
4.
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5.

Przesłany film powinien być zapisany w powszechnie stosowanym formacie zapisu
i odczytu danych, możliwym do odtworzenia bez specjalistycznego oprogramowania
i sprzętu. Otwarcie pliku i odtworzenie nagrania powinno być możliwe z wykorzystaniem
ogólnie dostępnych, systemowych odtwarzaczy multimedialnych, w szczególności
w formatach mov, mpg, mp4, avi.
Zalecana rozdzielczość to minimum 1920x1080.

6.

Filmy powinny być przedłożone na opisanym nośniku CD lub DVD wraz z Kartą Zgłoszenia.

Licencja, o której mowa w ust. 1 jest licencją wyłączną, udzieloną na okres 20 lat bez
ograniczeń terytorialnych.
Przeniesienie licencji, o której mowa w ust. 1 jest nieodpłatne.

5.

Uczestnik Konkursu zapewnia, że osoby występujące w filmie, a także ewentualni
współtwórcy nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia za korzystanie z filmu,
w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie na stronie internetowej oraz
inne przypadki publicznego udostępniania.

6.

W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu
naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z filmem,
odpowiedzialnymi solidarnie w szczególności za naprawienie szkody, zadośćuczynienie,
wynagrodzenie i zapłatę określonej sumy pieniężnej z tytułu praw osób trzecich są
Uczestnicy. Sporządził Paweł Gonera.
§ 8. Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega prawo odwołania konkursu bez podania przyczyn.

12. Wręczenie nagród nastąpi w miejscu wskazanym przez Organizatora, który o terminie
i miejscu poinformuje Uczestników telefonicznie.
§ 5. Prace konkursowe
Każdy zespół może zgłosić wyłącznie jeden film.
Zgłoszony film musi być oryginalny, a jeśli uczestnik korzysta z elementów innych autorów
(muzycznych, graficznych itp.), powinny one należeć do domeny publicznej, być objęte
licencją Creative Commons lub równoważną.
Czas trwania filmu powinien wynosić od 60 do 180 sekund.

wykorzystywanie w celu realizacji działalności statutowej i promocyjnej
Organizatora.
Uczestnik konkursu nieodpłatnie przenosi własność nośników na Organizatora.

1.
2.
3.

4.

Wyłączne prawo do interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi oraz
powołanej przez Organizatora Komisji konkursowej.
Organizator zastrzega możliwość zmiany regulaminu w szczególności w sytuacjach
niemożliwych do przewidzenia w momencie ogłoszenia regulaminu, a także zachowań
uczestników naruszających dobre obyczaje oraz zasady uczciwej rywalizacji.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace konkursowe uszkodzone i zagubione
podczas przesyłki.

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W WAŁBRZYCHU
UL. PIOTRA WYSOCKIEGO 28, 58-304 WAŁBRZYCH
Załącznik do regulaminu konkursu

KARTA ZGŁOSZENIOWA
DO KONKURSU DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO POD
HASŁEM "BEZPIECZNIE NA DRODZE", TEMAT "MŁODOŚĆ NA DRODZE"
Prace konkursowe uczestnicy mogą nadsyłać od 13 czerwca 2017 r., do 20 października 2017 r. (do godziny 15:30)

NAZWA I DANE ADRESOWE SZKOŁY (także telefon i adres poczty elektronicznej)

NAZWA ZESPOŁU (OPCJONALNIE)

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA, DANE KONTAKTOWE (telefon i adres poczty elektronicznej)

TYTUŁ PRACY KONKURSOWEJ

KRÓTKI OPIS PRACY KONKURSOWEJ

IMIONA I NAZWISKA UCZNIÓW SZKOŁY BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE
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WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W WAŁBRZYCHU
UL. PIOTRA WYSOCKIEGO 28, 58-304 WAŁBRZYCH

OŚWIADCZENIA
- Z chwilą przesłania pracy na konkurs, zgodnie z postanowieniami, Uczestnicy konkursu udzielają Organizatorowi wyłącznego nieodpłatnego prawa korzystania
(licencji) ze swoich prac, na następujących polach eksploatacji:
a. przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach obrazu;
b. nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych, w tym
powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie filmów
c. rozpowszechnianie w publikacjach oraz materiałach promocyjnych Organizatora;
d. rozpowszechnianie w Internecie, a w szczególności na stronach internetowych Organizatora, portalach społecznościowych, portalach i systemach
przekazywania treści multimedialnych;
e. utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, a w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego;
f. rozpowszechnianie każdą dostępną techniką, a w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego poprzez
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;
g. wykorzystywanie w celu realizacji działalności statutowej i promocyjnej Organizatora.
- Licencja jest licencją wyłączną, udzieloną na okres 20 lat bez ograniczeń terytorialnych.
- Uczestnik konkursu nieodpłatnie przenosi własność nośników na Organizatora.
- Uczestnik Konkursu zapewnia, że osoby występujące w filmie, a także ewentualni współtwórcy nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia za
korzystanie z filmu, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania.
- W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich
związanych z filmem, odpowiedzialnymi solidarnie w szczególności za naprawienie szkody, zadośćuczynienie, wynagrodzenie i zapłatę określonej sumy
pieniężnej z tytułu praw osób trzecich są Uczestnicy.
- Uczestnik nie jest osobą bliską Organizatorowi, pracownikiem lub osobą najbliższą pracownikowi Organizatora
- Uczestnicy wyrażają zgodę na rozpowszechnianie ich imion i nazwisk oraz wizerunku w związku z przeprowadzonym postępowaniem konkursowym, w
szczególności zamieszczania ich na stronie internetowej Organizatora oraz portalach społecznościowych.
- Uczestnicy zrzekają się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie
internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć.

MIEJSCOWOŚĆ I DATA:
PODPISY OPIEKUNA ORAZ WSZYSTKICH UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE

