Regulamin konkursu na film animowany pn. „ZRÓWNOWAŻENI – ANIMACJA CZASU”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Konkurs na film animowany pn. „ZRÓWNOWAŻENI – ANIMACJA CZASU” jest organizowany w ramach Zadania
1.3 „Upowszechnianie wybranych metod przeciwdziałania narażeniu na stres i zachowania równowagi
pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym” realizowanego w Narodowym Programie Zdrowia (okres
realizacji zadania: 1.09.2017-31.12.2020), zwanego dalej „Projektem”.
1.1. Organizatorem konkursu pn. „ZRÓWNOWAŻENI – ANIMACJA CZASU” (zwanym dalej „Konkursem”) jest
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, z siedzibą w Warszawie przy ul.
Czerniakowskiej 16, 00-701 Warszawa (zwanym dalej „Organizatorem”).
1.2. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna.
1.3. Pracą konkursową jest film animowany na temat zmniejszenia narażenia na stres wśród pracowników i
metod zachowywania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym.

2. CEL KONKURSU
Celem konkursu jest pozyskanie nowoczesnych narzędzi (w postaci filmów animowanych) do promowania
wśród pracowników metod zmniejszenia narażenia na stres oraz zachowywania równowagi między życiem
prywatnym a zawodowym.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
3.1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3.2. Zgłoszenie udziału w konkursie wymaga wypełnienia i podpisania formularza zgłoszenia (załącznik nr 1
do Regulaminu) zawierającego następujące informacje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

indywidualne godło autora (5 znaków – litery i cyfry)
tytuł pracy konkursowej
imię i nazwisko autora
adres zamieszkania autora
telefon kontaktowy
adres e-mail
zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z konkursem.

3.3. Formularz zgłoszenia musi być wypełniony w sposób kompletny. Brak jakiegokolwiek elementu
powoduje nieuwzględnienie w Konkursie nadesłanego zgłoszenia.
3.4. Zgłoszenie udziału następuje poprzez przesłanie ww. formularza zgłoszenia oraz nośnika (płyta CD, DVD,
pendrive) z filmem.
3.5. Zgłoszenia należy przesyłać najpóźniej do dnia 26 kwietnia 2018 r. na adres:
Agnieszka Szczygielska, Ośrodek Promocji i Wdrażania
Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
3.6. O dacie przyjęcia pracy na konkurs decyduje data stempla pocztowego.
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4. ZGŁASZANIE PRAC NA KONKURS
4.1. Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac konkursowych.
4.2. Do Konkursu będą przyjmowane prace konkursowe powstałe po 1 stycznia 2017 roku.
4.3. Zgłoszona praca konkursowa nie może trwać dłużej niż 3 minuty.
4.4. Zabronione jest składanie prac konkursowych sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami – takie
zgłoszenia nie będą brały udziału w Konkursie. O tym, czy praca narusza powyższe zasady decyduje ocena
Organizatora.

5. OCENA PRAC BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE
5.1. Ocenę nadesłanych prac konkursowych przeprowadzi Jury konkursu ustanowione przez Organizatora.
Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
5.2. Ocena Jury odbędzie się w dwóch etapach:
a) w pierwszym etapie (27-30 kwietnia 2018 r.) Organizator dokona oceny zgodności nadesłanych prac
konkursowych z Regulaminem i dokona ich kwalifikacji do Konkursu,
b) w drugim etapie (7-24 maja 2018 r.) prace zostaną ocenione przez Jury konkursu i zostaną przyznane
nagrody; drugi etap oceny zostanie zakończony posiedzeniem Jury, które odbędzie się w dniu 24
maja 2018 r. w siedzibie Organizatora.
5.3. W drugim etapie oceny prac konkursowych zostaną również wybrane 3 filmy do opublikowania w
mediach społecznościowych Facebook i Youtube oraz do prezentacji na monitorach reklamowych w
placówkach medycznych w całej Polsce.

6. NAGRODY W KONKURSIE I INFORMACJA O LAUREATACH
6.1. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:
 I NAGRODA - 7 tys. zł
 II NAGRODA - 5 tys. zł
 III NAGRODA - 4 tys. zł
6.2. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie do 8 czerwca 2018 r.,
na adres e-mail lub telefonicznie.
6.3. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości podczas uroczystości ogłoszenia wyników
konkursu, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. w Warszawie.
6.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca uroczystości, a ostateczna data i miejsce
uroczystości zostaną podane na stronie internetowej Konkursu (www.ciop.pl/zrownowazeni).
6.5. Nagrody finansowe zostaną przekazane laureatom Konkursu (przelewem na podane przez nich konta) po
uroczystości ogłoszenia wyników Konkursu.
6.6. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu oraz noclegu laureatów Konkursu uczestniczących w
uroczystości ogłoszenia wyników Konkursu.

7.

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE

7.1. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia, tym samym udział w niniejszym Konkursie, jest
równoznaczne z oświadczeniem, iż:
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a) zgłoszona praca konkursowa jest autorstwa Uczestnika i przysługuje mu do niej całość praw
autorskich i majątkowych,
b) uczestnik posiada zgodę osób, których wizerunek został wykorzystany w filmie na rozpowszechnianie
tego wizerunku w ramach Konkursu oraz w materiałach promocyjnych z nim związanych, także
podawanych do publicznej wiadomości na portalach internetowych, w wydawnictwach Organizatora
oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych przez Organizatora.
7.2. Przystępując do udziału w Konkursie, uczestnik Konkursu wyraża zgodę na oznaczanie swojej pracy
imieniem i nazwiskiem oraz na nieodpłatne wykorzystywanie i publikowanie jej przez Organizatora w
materiałach promocyjnych, wydawnictwach związanych z Konkursem i Projektem oraz na stronie
internetowej Organizatora, a także na wykorzystywanie - w związku z Konkursem - jego głosu i wizerunku.
7.3. Przystępując do udziału w Konkursie, uczestnik Konkursu oświadcza, że w chwili przyznania mu nagrody,
a także wyboru jego pracy do prezentowania w mediach społecznościowych i na monitorach
reklamowych w placówkach medycznych nieodpłatnie przenosi na Organizatora, a Organizator
przyjmuje, własność tej pracy oraz nieodpłatnie przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do
niej i prawa zależne do jej opracowań na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie pracy dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, na dowolnych
nośnikach, bez ograniczeń co do wielkości nakładu, wprowadzanie do pamięci komputera,
b) publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, udostępnianie egzemplarzy pracy oraz nadawanie i
reemitowanie, także w sieciach komputerowych,
c) wprowadzenie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo jego kopii, zamieszczanie w
wydawnictwach drukowanych lub multimedialnych oraz w dowolnych publikacjach, w tym w
materiałach edukacyjnych,
d) wykorzystanie dla celów upowszechniania tematyki Konkursu i projektu, dla celów edukacyjnych i
reklamowych,
e) korzystanie i zezwalanie na korzystanie z utworów zależnych.

8.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

8.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie otrzymania od Uczestnika zgłoszenia udziału w
Konkursie z przyczyn od niego niezależnych.
8.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień
niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść prac konkursowych będzie sprzeczna z prawem,
będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami albo będzie opisywać
sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.
Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez
Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w niniejszym
regulaminie.
8.3. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane
do Organizatora Konkursu w związku z pracami konkursowymi, przyjmuje na siebie Uczestnik konkursu.
8.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie
Uczestnika konkursu.
8.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji
z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
8.6. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę.
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9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Zasady udziału w Konkursie określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
9.2. Regulamin Konkursu jest
www.ciop.pl/zrownowazeni.

dostępny

w siedzibie

Organizatora

oraz na stronie

internetowej

9.3. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez
Organizatora prac konkursowych w jakikolwiek sposób, w szczególności w sposób wskazany w pkt. 7.3.
9.4. Uczestnik Konkursu, wysyłając formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej
www.ciop.pl/zrownowazeni, oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie
warunki uczestnictwa w Konkursie.
9.5. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub
umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną wykluczone z udziału w Konkursie.
9.6. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe Konkursu mają jedynie charakter informacyjny.

10. HARMONOGRAM KONKURSU
 22 stycznia 2018 r.

- ogłoszenie konkursu

 27 kwietnia 2018 r.

- ostateczny termin przesyłania prac na konkurs

 30 kwietnia 2018 r.

- ocena zgodności nadesłanych filmów z Regulaminem

 24 maja 2018 r.

- posiedzenie jury

 7 czerwca 2018 r.

- powiadomienie laureatów

 21 czerwca 2018 r.

- uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród

Informacje dotyczące konkursu:
Agnieszka Szczygielska
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
tel.: (0-22) 623 36 86, fax: (0-22) 623 32 64
e-mail: agnieszka.szczygielska@ciop.pl
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Załącznik nr 1 do Regulaminu

Formularz zgłoszenia udziału
w konkursu na film animowany pn. „ZRÓWNOWAŻENI – ANIMACJA CZASU”
Indywidualne godło autora (5 znaków
– litery i cyfry)
Tytuł pracy konkursowej

Imię i nazwisko autora

Adres zamieszkania autora

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Dane osobowe z niniejszego formularza będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby konkursu
„ZRÓWNOWANI – ANIMACJA CZASU”, organizowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy
Instytut Badawczy, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, z zachowaniem
postanowień Ustawy dotyczących gwarancji dotyczących wglądu do danych, poprawiania danych i ochrony
przetwarzania danych osobowych.
Pełna treść regulaminu konkursu „ZRÓWNOWANI – ANIMACJA CZASU”, ogłoszonego przez Centralny
Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy jest dostępna pod adresem:
www.ciop.pl/zrownowazeni
Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulamin konkursu i akceptuję jego postanowienia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych przez Centralny Instytut Ochrony
Pracy-Państwowy Instytut Badawczy w związku z organizacją konkursu „ZRÓWNOWANI – ANIMACJA
CZASU” oraz promocją wyników projektu „ZRÓWNOWAŻENI”.

………………………………………………………….
Czytelny podpis
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